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Hello
Welkom !

Bestemming  Bestemming  
Condroz-Famenne,  Condroz-Famenne,  

een verborgen schat.een verborgen schat.
7 gemeenten aan de 7 gemeenten aan de 

deuren van de Ardennen !deuren van de Ardennen !

Het Land van de Condroz en de 
Famenne, een bevoorrechte streek 
waar levenskunst een sleutelwoord 
is, toont zich een landelijk gebied 
dat zeer intrek is bij fijnproevers en 
wandelaars.

Hier neemt men de tijd. De tijd die 
nodig is om de mooie dorpen, de 
schitterende landschappen en de 
mooie kastelen uit vervlogen tijden 
te bezoeken.

Via deze toeristische gids maakt u 
kennis met een streek die u met 
open armen zal ontvangen tijdens 
een daguitstap of een langer verblijf.

Wij wensen u aangename lectuur 
toe en hopen u weldra te mogen 
ontvangen in Condroz-Famenne.

Het team
van het Maison du Tourisme
Condroz-Famenne.
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Topactiviteiten
en aanraders 4-5

Verkenning op eigen tempo  6-30
De Condroz-Famenne, een regio die zeker  
het ontdekken waard is beschrijving van haar  
7 gemeentes, rijk aan erfgoed en natuur

Ontspanning voor gans
het gezin 31-34
De Condroz-Famenne,
een bestemming voor gezinnen.

Achter elke bocht
een verrassing  35-43
Mijn Avonturen  44-47
“Sentiers d’art”*  48-50 

Actief genieten  51-52 
Interessante evenementen

Keuze te over 53-67
Bezienswaardigheden, musea, sportactiviteiten

Streekproducten degusteren 68-85
Ga voor een smakelijke ontdekking bij onze bio 
producenten

Aan tafel !  86-98
Restaurants, brasseries, snackbars, frietkramen ,...

Valiezen uitpakken  99-102

Meer weten ?  103-105
Praktische info – Diensten 

Waar vind je dit alles ?   106-107
Toeristische kaart

(*) Kunstpaden
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Avontuur inbegrepen ! 
«Hartelijk welkom

in de Condroz-Famenne !»
De bestemming voor gezinnen met vooral een groot 

aanbod ontspanning voor jong en oud !
Bezoek de dorpjes en steden, ontdek het platteland 

en maak kennis met de inwoners van deze prachtige 
regio ! Beleef merkwaardige momenten met het ganse 
gezin ! De heks Condruza bedreigt weer onze streek ! 

Verkondig het luid en duidelijk ! 
Kijk vlug op pagina’s 43-46 waar tovenaar Olibrius op 

je wacht om de heks te lijf te gaan
en de Condroz-Famenne niet in gevaar brengt !
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Absolute
aanraaders

Het educatief bos van Courrière :
een heuse verademing in volle natuur
Ontdek dit bos en kies uit 3 bewegwijzerde wandelingen met 
meer dan 40 educatieve borden die de lokale biodiversiteit 
van dieren en planten beschrijven. Vanaf 8 jaar, kan je er 
ook deelnemen aan een zoektocht “Mes Carnets d’Aventure” 
(*Boekje met avonturen). Zin in iets lekkers? Zoek de openbare 
beschutte barbecueplek op (4 grillzones, 48 zitplaatsen, …). 
Ze is ook toegankelijk voor wie niet goed te been is. Vergeet 
je houtskool of briketten niet. Leer alles over herten en 
everzwijnen via de educatieve modules, misschien zie je wel 
een écht exemplaar. Leef je uit op het gezondheidsparcours: 
adem rustig in en uit, geniet van de  prachtige omgeving, …

Goyet en de Samson Vallei, activiteiten 
waar het hele gezin van kan genieten !
Gesves verdient meer dan een zomaar een bezoek ! 
In de onderaardse grotten van Goyet wacht je een 
ervaring die al je zintuigen prikkelt. Een gedreven 
archeoloog loodst je tussen trotse stalagmieten en 
fragiele gordijndruipstenen. Je leert er over het verre 
verleden van de mensheid en zijn prehistorische 
bewoners: de Neanderthaler en de Cro-magnon-mens. 
Demonstraties en een interactieve opstelling onthullen 
je de geheimen van deze archeologische site. De talrijke vondsten 
van de beste kwaliteit behoren tot de bekendste van Europa! Meer 
nog, beëindig je historische onderdompeling met een bezoek aan 
het nieuwe “Centre d’Animation des Paysages en Coeur de Condroz”. 
Met unieke educatieve invalshoek! Je leert er over de het  
onzichtbare deel van het typische Condroz landschap en  
zijn evolutie door tijd en ruimte. Individueel of in een groep, met je 
gezin of met vrienden, de site van Goyet is een échte aanrader !   

Voor de grotten : Reservatie verplicht en online betaling.
www.grottes-goyet.be +32(0)4/275.49.75 • info@grottesgoyet.be

Voor de CAP : Info en reservatie : +32(0)83/67.02.14 
Office du Tourisme de Gesves • www.cap-condroz.be 

Een parel in volle natuur : 
het Provinciaal Domein van Chevetogne
Het Provinciaal Domein van Chevetogne, 550 ha groot, is een ode aan 
de natuur en de cultuur, een echte parel in het hart van onze streek. 
Iedereen, groot en klein, kan hier zijn hartje ophalen: er zijn wandelpaden, 
grandioze speelpleinen, tal van thematuinen, originele hutten,
sympathieke activiteiten, een iniboerderij, twee schitterende musea en 
het hele jaar vinden er evenementen plaats. Men kan er terecht voor een 
natje en een droogje, maar ook om te picknicken, uit te rusten en nog 
veel meer… Kortom, alles is voorhanden voor een leuk gezinsmoment!

Het hele jaar open - www.domainedechevetogne.be - 083/68.72.11

Gratis toegang en parking : rue des Grands Joncs à 5336 Courrière. 
Info en spelboekje (3€) bij het Toerisme Kantoor van Assesse, rue Haute n°7 

in 5332 CRUPET - 083/668 578 - www.assessetourisme.be



Onderdompeling in de natuur in Le Sawhis
Volg een wandelroute van 2 km in een natuurreservaat met 
een fitnessparcours, een arboretum, didactische borden, een 
plas, een familieplek om te picknicken en een kunstwerk van 
de Kunstpaden.

Nieuw  
Ontmoet Olibrius de 
tovenaar met een nieuw 
pistespel ‘Mes carnets 
d’Aventure’. (3€) + info p47 

Toegang bewegwijzerd 
vanaf de route d’Andenne, 
N983 en de l’Avenue de 
Criel, N636.

Vertrekken op de Kunstpaden 
en verbazende kunstwerken 

ontdekken
www.sentiersdart.be

Meer info p 48-50
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Op avontuur vertrekken met 
Olibrius de tovenaar en hem

helpen om de vloek van de heks 
Condruza te bezweren. 

www.mesaventures.be
Meer info p 44-47

Een adembenemend 
panorama
Je voelt je heel klein tegenover de
grootsheid van het uitzicht! Op deze
plaats ontdek je een panorama van
360° met vrij uitzicht op de Famenne,
de Ardennen en de Condroz. De plaats
heeft ook een rijke geschiedenis. Hier
lag de belangrijkste dropping plaats
van de streek tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Een oriëntatietafel en een weids uitzicht
laten toe bepaalde elementen van
het landschap thuis te brengen.  
Een picknickplek nodig je uit om een 
pauze te houden.

Site «PLAINE SAPIN»  
Rue Sir Hugh Fraser of Lovat  
5377 Bonsin (Somme-Leuze)  
Réf GPS 50.361145, 5.393280

 Het Parc Rosoux, de ideale
 start om Ohey te verkennen
In dit mooie parkje, bewonder de 
luchtfoto’s van elk dorp en hun kastelen. 
Ze zullen u aanmoedigen om de 
merkwaardige elementen van het lokale 
erfgoed te gaan ontdekken ! 
Een unieke picknicktafel wacht je op na 
je verkenningstocht. In het park worden 
regelmatig concerten of activiteiten 
georganiseerd en elke donderdag maakt 
het boerenmarktje de plek levendig. 

Adres : rue du Tilleul, 94 à 5350 OHEY

  Laat je gidsen en beleef ‘waaw’-momenten
Ontdek de streek in gezelschap van een ‘ambass’acteur’ (een gids)… Hier 
kan dat op de rug van een ezel, langs de wandelpaden van Schaltin, langs
de Kunstpaden, op zoek naar natuurschatten. Een andere manier om de 
streek te bekijken, aan te voelen en te benaderen. Een mooie ervaring voor
gezinnen. Nog een tip : ontdek de Ardense dorpjes rond Hamois (begeleide 
wandeling 1x/maand).

Een twintigtal wandelingen, thematisch, creatief of ongewoon, vind je op 
de site www.destinationcondroz.be in de rubriek ‘wandelingen’.
Maison du Tourisme 086/40.19.22

DE TOPS 
van de bestemming 

niet te missen !
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Ontdekking

op eigen tempo

...een streek om te ontdekken
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Assesse
Inwoners 
7.111

Toegang 
E411 N4

Trein 
Omnibus Namur-Ciney, 
haltes in Sart-Bernard, 
Courrière en Assesse.

Assesse  I Courrière  I Crupet  I Florée

Maillen I Sart-Bernard  I Sorinne-la-Longue

Hier ligt een golvende streek met veel weiden 
en akkers, met een kleurenpalet dat gaat van 
tinten groen tot oker en goud.
Liefhebbers van originele en rustgevende 
wandelingen ontdekken hier heel wat 
mogelijkheden. Temeer daar ze langs haar 
paden en wegen een ndrukwekkend en vaak 
geklasseerd bouwkundig erfgoed uitstalt: 
kastelen, kerken, monumenten, boerderijen, 
woningen… gebouwd met verschillende 
soorten stenen uit de streek.

En dan is er ook nog de gastronomie 
en een ruim gamma logies, gaande van 
gastenkamers tot charmehotels. En de 
gemeente is gemakkelijk te bereiken 
dankzij de grote verkeersassen en de 
treinverbindingen.
Al deze troeven maken van Assesse, ‘het 
land tussen Bocq en Samson’, een niet te 
missen bestemming voor bezoekers die de 
charme, authenticiteit en gastvrijheid willen 
ontdekken van een landelijke streek in de 
Condroz.

De gemeente Assesse De gemeente Assesse 
bevindt zich op de drempel bevindt zich op de drempel 
van de Condroz, tussen devan de Condroz, tussen de
Bocq en de Samson, twee Bocq en de Samson, twee 

waterlopen die haar grenzen waterlopen die haar grenzen 
vormen, en heeft heel watvormen, en heeft heel wat

te bieden op het gebied van te bieden op het gebied van 
erfgoed en natuur.erfgoed en natuur.
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Assesse
Assesse is een typisch dorp van de Condroz 
met mooie gebouwen in kalksteen uit de 
18e en 19e eeuw. Het is het economisch en 
administratief centrum van de fusiegemeente
en men vindt er banken, handelszaken, het 
gemeentehuis en de industriezone van la 
Fagne. Het gehucht Mianoye pakt uit met 
een geklasseerde castrale kapel in barokstijl 
uit 1731.

Courrière
Courrière is in twee gesplitst door de 
rijksweg N4.
Trieu-Courrière, vroeger een eenvoudig 
gehucht, ontwikkelde zich dankzij de 
aanleg van een spoorlijn en een station, 
tot het belangrijkste deel van het dorp, 
vrij modern en residentieel. Je kunt hier 
op ontdekking in een nieuw heraangelegd 
educatief bos met 3 bewegwijzerde 
wandelingen, een zoektocht, een vrij 
toegankelijke, beschutte barbecueplek, 
een gezondheidsparcours en 40 panelen 
met info over de lokale biodiversiteit aan 
dieren en planten.

Petit-Courrière is het historische hart 
van Courrière, met een ouder aanzien. 
Zijn kasteel (kasteelhoeve uit de 17e 
eeuw, eigendom van de Scouts) en zijn 
Saint-Quentinkerk (18e eeuw) maken 
deel uit van een klein gebied dat volledig 
geklasseerd is.

Crupet

Crupet, een van de ‘Mooiste Dorpen 
van Wallonië’, staat bekend voor zijn 
middeleeuwse donjon (versterkte woning 
uit de 13e eeuw). De artificiële grot 
gewijd aan Sint-Antonius van Padua is 
ook befaamd, onder meer vanwege haar 
indrukwekkend standbeeld van de duivel. Zij 
werd gebouwd in 1903 door de inwoners, 
onder de hoede van abt Gérard.
De Saint-Martinkerk, de linde, de grot en de 
voormalige pastorie (nu Office du Tourisme) 
vormen samen een bijzondere geklasseerde 
site. In de straten van Crupet ontdekt u 
typische woningen uit de 18e en 19e 
eeuw waarvan sommige oude watermolens 
zijn, want het dorp wordt doorkruist door 
verschillende beekjes.

Florée
Florée is een rustig dorp dat zich ontwikkelde 
rond een van de oudste kerken van 
destreek, de Sainte-Geneviève (toren uit 
de 11e eeuw), met ervoor twee geklasseerde 
lindes. Niet ver daar vandaan verrijst de 
‘Ferme des Moines’ (monnikenhoeve) uit de 
18e eeuw, een voormalig bijgebouw van de 
abdij van Grand-Pré.
De linde van Maibelle (gehucht Florée) is een 
van de oudste bomen van Wallonië, geplant 
rond 1270. Een omheining toont de maximale 
omtrek die vroeger bereikt werd door de stam 
en een houten constructie ondersteunt de 
grootste tak, want ondanks zijn eeuwenlang 
parcours, leeft de boom nog altijd !

“Vooruit, laten we Daguet redden !“

Meer info p 47
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Maillen
De oorsprong van Maillen ligt in een 
ver verleden want er werden ruïnes van 
Romeinse villa’s ontdekt.
Het dorp onderscheidt zich door zijn 
dorpen met een rijk erfgoed. Ivoy heeft 
een geklasseerde romaanse kerk (Saint-
Martin) en opmerkelijke oude boerderijen.
De kasteelhoeve van Arche bestaat uit een 
uitgestrekt versterkt geheel uit het begin van 
de 17e eeuw. In Ronchinne verrijzen twee 
kastelen uit zeer verschillende periodes. 
Het oudste dateert uit de 12e eeuw terwijl 
het meer recente, vandaag verbouwd tot 
hotel, dateert van 1894. Het werd destijds 
bewoond door Clémentine Napoléon, dochter 
van koning Leopold II. Bij het kasteel hoort 
een groot park, aangelegd door J. Buyssens, 
een beroemde Belgische landschapsarchitect.

Sorinne-la-Longue
Sorinne-la-Longue deed vroeger dienst als zandsteenreserve voor de vele constructies in de 
streek. Vandaag overwoekeren bossen de oude steengroeven en daardoor is een rust uitstralend 
landschap onstaan dat zich goed leent voor wandelingen.

Het hart van het dorp is het kasteel uit de 19e eeuw, omringd door een park in Engelse stijl. Je 
bereikt het via een lange dreef. De neoclassicistische Notre-Damekerk, een beeld van het Heilig 
Hart en een oude waterpomp maken deel uit van het erfgoed van Sorinne-la-Longue. En dan is 
er nog de Source du Cratch, de bron onderaan de weg naar de vallei van de Samson. Mensen 
geloofden vroeger dat het bronwater oogziektes kon verhelpen. 

Sart-Bernard

Aan de grens van de gemeente Assesse 
ligt Sart-Bernard, omgeven door bossen 
en vlakbij groot-Namen. Een bucolisch 
landschap met kleine riviertjes en 
valleien, accentueert het landelijke 
karakter.

Kenmerkend voor het dorp zijn de Saint-
Denyskerk (1912), de boerderij ‘Ferme 
de la Cour’ (die haar naam ontleent aan 
een rechtbank die hier uitspraak deed in 
de middeleeuwen) en het grote aantal 
kapellen en niskapelletjes in de straten.

Verblijf in dit prachtige kasteel
www.domainederonchinne.be

GOED 
IDEE
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Ciney Inwoners
16.571

Toegang 
E411 N4

Trein : Lijn 
Brussel-Luxemburg

Achêne I Braibant I 

Chevetogne I Ciney I Conneux I 

Haversin I Leignon I Pessoux I Sovet

Ciney, een stad in een landelijk Ciney, een stad in een landelijk 
decor. Dat is het eerste  decor. Dat is het eerste  
wat je denkt wanneer je  wat je denkt wanneer je  

in Ciney aankomt…in Ciney aankomt…
Een groene en jonge stad, met scholen en 
winkels. Een stad die de faam en de kleuren 
van de Condroz weerspiegelt. Zijn titel van 
regionale hoofdstad past als gegoten. Tijdens 
zijn bewogen geschiedenis moest de stad 
verwoede gevechten leveren om te overleven.
De dappere heren in de praalgraven van 
kastelen en kapellen waren daar getuige van. 

De edelen van vandaag zijn vredelievender 
en openen zelfs de deuren van hun 
fraaie en eerbiedwaardige woningen voor 
nieuwsgierige bezoekers. 
De natuur van zijn kant, laat zijn troeven zien 
aan wie de tijd neemt om hem te ontdekken. 

Dat kan te voet, met de fiets of te paard. Kijk 
maar naar de talrijke toeristische circuits 
en bewegwijzerde wandelingen, evenals de 
RAVeL lijn 126 die een prachtig parcours van 
40 km naar Huy volgt, een wandeling voor 
alle leeftijden !

En verder houden we in Ciney van feesten. 
Wie kent het befaamde bier niet dat overal 
opduikt en gul geschonken wordt op festivals, 
spektakels, allerlei beurzen en zelfs op de 
vermaarde overdekte beestenmarkt! Maar 
wees gerust, je kunt hier gerust een hapje 
eten en overnachten.

Neem ook de tijd voor de lokale klassiekers: 
het Provinciale Domein van Chevetogne, 
de spoorweg van ’Le Bocq’ het Domaniale 
Natuurreservaat Marie Mouchon en de niet 
te missen Collegiale kerk van Saint-Nicolas 
die veel onder de storm in 2010 heeft 
geleden. De restauratiewerken werden in 
2018 geëindigd. Nu is de kerk zeer prachtig.

“Gustave, de schilder 
vergeet veel !“

 Meer info p 45-47

2 spelwandelingen
“Wie heeft de beroemde 
koe Marguerite gestolen“ 



De Collegiale kerk
Hoewel de Collegiale kerk gewijd is aan Maria-
Hemelvaart, is de patroonheilige van de 
parochie Sint-Niklaas, vandaar dat haar soms 
Saint-Nicolaskerk is genoemd.

Het gebouw werd opgetrokken op de 
grondvesten van verschillende voorgangers 
die vanaf de 12e eeuw verwoest en telkens 
herbouwd werden.

De crypte en de toren dateren van de 11e 

eeuw maar er was voorheen al menselijke 
aanwezigheid vermits er tijdens opgravingen 
in de crypte in 1928 en tijdens de restauratie  
van de kerk in 1975, resten zijn gevonden uit  
de tijd van de Gallo-Romeinen en de 
Merovingers.
Het uitzicht van de huidige kerk dateert van 
1618, toen ze herbouwd werd nadat een hevige 
storm in 1613 de voorganger volledig had 
vernield.

Verschillende eeuwen later en meer precies 
op 14 juli 2010, vernielde een tornado het 
gebouw. Door het geweld viel de torenspits 
op het kerkgebouw. In 2016 begonnen de 
herstellingswerken en op 16 mei 2017 werd 
de nieuwe torenspits geplaatst… de 7e uit de 
bewogen geschiedenis van de Collegiale. Op 9 
september 2018 konden de gelovigen opnieuw 
de kerk binnengaan. 

Wist je dit ?
Er zijn drie klokken en van groot tot

klein dragen ze de namen 
«Sauveur», «Materne»  en  «Marie».

«Marie» dateert van 1743. De twee overige 
dateren van 1950 en vervangen de klokken die 

de bezetter opeiste in 1943. O
n
td

ek
ki

ng
 o

p 
ei

ge
n
 t

em
po

11

Ciney
Voor de inwoners van de stad is de Collegiale 
kerk het embleem van Ciney. Het is daar dat 
alles begonnen is en waar de geschiedenis 
van de stad werd geschreven. Voor 
sommigen is ze veel meer dan een baken in 
het stadslandschap, ze is de majestueuze en 
geruststellende schaduw die al eeuwenlang 
lijkt te waken over de inwoners.

Er rechtover, in het hart van de stad, ligt de 
Place Monseu.
Waar komt deze naam vandaan ?
Eind 16e eeuw, was de prinsbisschop van 
Luik eigenaar van de tuinen en wou ze 
openstellen voor het publiek. Het werd eerst 
«Cour Monseigneur» genoemd… maar dat 
werd snel ‘verwaalst’ tot ‘Cour Monseu’.

De kiosk troont in het midden van dit plein. 
Hij werd gebouwd volgens de plannen van 
de kiosk van Spa en wordt beschouwd als ee

Wist je dit ?
De legende getuigt dat tijdens de eerste 
renovatie, de 16 borden van beroemde 
componisten en musici zijn overschilderd 
zonder eerst hun namen te noteren. Nadien 
kon de restaurateur zich de 16e naam niet 
meer herinneren en plaatste dan maar de 
naam van een lokale componist en musicus: 
Xavier Schlögel.

Vroeger was de rue Piervenne enkel een 
kleine landweg. Het oude Ciney was inderdaad 
niet zo groot. Met de bouw van het station 
rond 1885, toen gevestigd op het platteland, 
ontwikkelde de stad zich tussen het centrum 
en het station. Nieuwe huizen werden gebouwd 
en allerlei stijlen kwamen aan bod : neogotisch, 
eclectisch, neoclassicistisch, art nouveau... De 
gevels van de huizen zijn opgesmukt met 
belangrijke en minder belangrijke decoratieve 
elementen.
Zin in groen? Mis dan het Saint-Roch 
Park niet, de groene long van de stad. In het 
midden van het park verrijst fier het kasteel, 
waar vandaag het muziekconservatorium 
onderdak vindt.
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Video van Ciney

Conneux
Vanaf 1890, bouwde de toenmalige pastoor 
Elisée Laloux, 18 kunstmatige grotten in de 
huidige rue des Grottes van Conneux, na zijn 
terugkeer van een bedevaart naar Lourdes. 
Tot in de jaren 1930 kwamen jaarlijks meer 
dan 30.000 bedevaarders zich bezinnen in 
Conneux.

Chevetogne

In 1937 stichtte Dom Lambert een 
benedictijnenklooster in Chevetogne. 
Zijn monasterium heeft als bijzonderheid 
dat het twee kerken bevat. De 
Byzantijnse kerk (1955-1957), gebouwd 
in de Novgorod-stijl, is gewijd aan de 
Kruisverheffing. De Latijnse kerk (1981-
1988) is gewijd aan de Heilige Verlosser 
en heeft het grondplan van een basiliek.

Op een zuchtje daar vandaan, vind je het 
Provinciaal Domein van Chevetogne.
Groot en klein kunnen hier hun hartje 
ophalen : er zijn themaspeelpleinen, mooie 
tuinen, twee musea, muzikale animaties, 
evenementen, bezienswaardigheden...

Meer info pagina 54

Sovet
Sovet is een typisch dorp van de Condroz, 
gelegen tussen heuvels en droge valleien. 
Men vindt er mooie boerderijen in kalksteen, 
onder meer die van Basse-Sovet met haar 
mooie torentjes.
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GesvesInwoners 
7.238 

Toegang 
N4, N942, E411, N921, 
N941

Faulx-Les Tombes I Gesves

Haltinne I Mozet I Sorée

Liefhebber van wandelingen en tochten ?
Trek er op uit langs onze 120 km 
bewegwijzerde circuits die zich slingeren 
tussen groene heuvels, bossen en eindeloze 
akkers, en vindt de tientallen Land’art 
kunstwerken die er geplaatst zijn sinds 2001.

Je bent sterk geïnteresseerd 
in geschiedenis ?
Ontdek een van de grote prehistorische 
sites van Europa, waar de Neanderthaler 
en de Cro-magnon mens elkaar zouden 
kunnen gekruist hebben, waar het oudste 
skelet ter wereld van een tamme hond 
werd aangetroffen, waar de belangrijkste 
prehistorische kunstwerken van België 
werden gevonden…

Gecharmeerd door de mooiste 
verovering van de mens ?
Gesves, de Belgische hoofdstad van het paard, 
nodigt ruiters en paardenspannen uit om 
rond te trekken langs de vele bewegwijzerde 
ruiterpaden in een betoverende natuur. Ze 
staan gedetailleerd op de kaart ‘Evasion 
équestre au Pays des tiges et chavées’.

Fijnproever en liefhebber van comfort ?
Een kwaliteitsvol logiesaanbod dat 
representatief is voor de gezelligheid van de 
Condroz, gaat in Gesves gepaard met een 
gastronomie met de smaken van de streek. 
Laat je verleiden…

Je houdt van de natuur en van erfgoed ?
Volg de Samson en zijn vele bijriviertjes. 
Ontdek sites van groot biologisch belang 
maar ook een architecturaal erfgoed met 
een onvermoede rijkdom, onder meer in het 
dorp Mozet, een van de ‘Mooiste Dorpen van 
Wallonië’.

Gesves, Gesves, 
onthaalland onthaalland 

en inspiratiebron en inspiratiebron 

“Kom ons helpen de magische 
amulet van Gesves terug te 
vinden voordat Condruza ze 
te pakken krijgt..“ 

Meer info p 47

O
n
td

ek
ki

ng
 o

p 
ei

ge
n
 t

em
po



O
n
td

ek
ki

ng
 o

p 
ei

ge
n
 t

em
po

14

Mozet
maakt deel uit van de 30 ‘Mooiste Dorpen 
van Wallonië’ en mag uitpakken met enkele 
van de meest bijzondere monumenten van 
de fusiegemeente, zoals de Tour de Royer, die 
zich vastklampt aan de gevel van een grote 
boerderij uit 1614.

Op een steenworp van het dorpscentrum  
toont het gehucht Mont Sainte-Marie de 
resten van een oude kerk, waaronder de 
versterkte romaanse toren uit de 11e eeuw 
en het gotische koor uit de 16e eeuw.

Aan de samenvloeiing van de Strouvia en 
de Samson, liggen de Grotten van Goyet, 
een van de belangrijkste prehistorische sites 
van Europa, waar de Neanderthaler en de  
Cro-Magnon mens hebben geleefd.

Haltinne

Hier komt de wandelaar onder de indruk 
van het prachtige kasteel uit de 17e eeuw, 
een groot vierkant gebouw omgeven 
door een slotgracht. Het ligt in een park 
waarvan de ingang een bijzonder hek in 
gietijzer heeft, dat aanvankelijk voorzien 
was voor Koning Leopold II, voor het 
koninklijk domein van Ciergnon.

Verderop, in de richting van het gehucht 
Bellaire, staan nog oude kalkovens in 
het landschap als stille getuigen die nu 
volledig gerestaureerd zijn. Je vind er info 
in 2 talen : Frans en Waals. In de buurt 
staat er een picknicktafel.

De kerk van Notre-Dame du Mont 
Carmel, gebouwd in romaanse Maasstijl, 
verrijst op een rots die neerkijkt op het 
gehucht Strud. Het is een van de oudste 
kerken van de Condroz namurois.

Faulx-Les Tombes
Wanneer je de loop van de Samson volgt, 
ontdekt je ter hoogte van het dorp Faulx-Les 
Tombes, twee niet te missen elementen van 
het bouwkundig erfgoed van de gemeente : 
de torens van het kasteel van Faulx, die 
lijken weggelopen uit de feeërieke wereld 
van de sprookjes van Perrault en iets 
verder stroomopwaarts, de resten van de 
oude abdij van Grandpré, waaronder de 
classicistische poort en de oude molen. Een 
andere bouwkundige bezienswaardigheid 
is de Saint-Josephkerk, in neoromaanse 
en byzantijnse stijl, ontworpen door de 
beroemde architect Henri Beyaert (1823-
1894), een van de leermeesters van Victor 
Horta.
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Gesves
Flaneer in het historische centrum van het dorp en 
bewonder enkele van de mooiste en oudste rurale 
gebouwen van de gemeente, het kasteel van Gesves, 
een middeleeuwse vesting die in de 19e eeuw volledig 
werd aangepast aan de normen van die tijd, en ook de 
grote Saint-Maximinkerk die een befaamd geklasseerd 
orgel herbergt. Het is in België de enige getuige van de 
productie van A. Cavaillé-Coll, de beroemde orgelmaker 
uit Parijs.

Ontdek de site van de oude steengroeven van Gesves. 
Het zijn verbazende maar weinig gekende getuigen 
van het industriële verleden van de gemeente, die 
goed worden onderhouden door enkele toegewijde 
vrijwilligers. 

Sorée

strekt zich uit op het landbouwplateau 
van de Condroz. Het is een charmant 
dorpje met gebouwen die typisch zijn 
voor de streek. Het kende vorige eeuw een 
voorspoedige tijd dankzij de exploitatie 
van de styromolm ondergrond.

Ontdek in het hart van het dorp de site 
van de oude begraafplaats, geschikt om 
even halt te houden. Je vindt er o.a. de 
grafkelder van de familie Borguet. 
Het was hun onderneming die in 1835 
de eerste spoorlijn van België heeft 
aangelegd.

Video van Gesves

Ga op avontuur in het nieuwe 
educatief bos van Gesves
(picknicktafels, educatieve borden, 
kunstwerken in openlucht “Sentiers d’Art”, 
mijn Mes Carnets d’Aventures
(* Mijn Boekje met avonturen), …

GOED 
IDEE

“Kom en help Cigonie baby’s 
afleveren bij hun pleeggezinnen !“

Meer info p 47
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Hamois
Inwoners 
7.628 

Toegang 
E411, N97, N4

Achet I Emptinne I Hamois 

Mohiville I Natoye I Schaltin I Scy

Dorpen met stenen Dorpen met stenen 
huizen, rivieren, verstrekte huizen, rivieren, verstrekte 

hoeves en een vreedzaam hoeves en een vreedzaam 
landschap met bossen landschap met bossen 

en weiden.en weiden.

Laat ons even luisteren naar Robert Delieu, 
dichter uit de ’Naamse Condroz’, het land van 
zijn kinderjaren vertelt : ’De aantrekkelijkheid 
van dit ’kleine land’ zit in zijn ’fonds’ 
(valleien) en zijn ’tiennes’ (kalkheuvels), 
zijn huizen in natuursteen, zijn kronkelende 
rivieren, zijn versterkte hofstedes, de vele 
bossen en weiden. 

In deze glooiende Condroz slingeren de wegen 
slingeren zich van gehucht naar gehucht. Ze 
lijken soms eindeloos maar komen dan plots 
samen bij een kruisbeeld, een oud kapelletje, 
een toefje bomen… een bosje.’*

Van Scy tot Natoye, langs bronnen tot 
molens, komt het woelige water van de Bocq, 
lange tijd bekend voor de kwaliteit van zijn 
forellen, tot rust langs wandelcircuits. Die 
brengen de wandelaar naar een rist kastelen 
zoals het Château de Ry in Mohiville, of de 
kastelen van Achet, Schaltin, Emptinne, Scy,
Francesse, Skeuvre en Mouffrin in Natoye.

In deze streek liggen heel wat oude 
kleiputten zijn en die verraden al dat de 
handwerknijverheid een goed verankerde 
traditie vormt in de gemeente Hamois.
Het ’Centre Régional de l’Art’isanat’ (het 
regionaal kunstambachtencentrum) van 
Natoye zet zich in omhet talent van een 
vijftigtal kunstenaars in de schijnwerpers te 
zetten tijden thematische tentoonstellingen. 

(*) R. Delieu : «Mon Condroz namurois», 
éd. P. Legrain, 1983.

“We hebben je nodig om de 
kabouters vrij te laten uit de 
ondergrond !“

Meer info p 45-46
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Hamois is een land van Hamois is een land van 
water, kastelen en grote water, kastelen en grote 
boerderijen en kent boerderijen en kent 
nog een belangrijke nog een belangrijke 
landbouwactiviteit.landbouwactiviteit.

De buitengewone De buitengewone 
verscheidenheid van de verscheidenheid van de 
sites, de weerspiegeling sites, de weerspiegeling 
van een uitzonderlijk van een uitzonderlijk 
ruraal erfgoed kan ruraal erfgoed kan 
je ontdekken via je ontdekken via 
bewegwijzerde bewegwijzerde 
wandelparcours.wandelparcours.
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Emptinne
De geschiedenis wil dat Keizer Jozef II van 
Oostenrijk, op reis door de landen van zijn 
keizerrijk, de nacht van 4 op 5 juni 1781 
zou doorgebracht hebben in het Postrelais 
van Emptinne. Iets verder werd de Ferme 
du Moinil aan de ingang van het gehucht 
Champion gebouwd vanaf de 15e eeuw in de 
omgeving van de beek van Champion.

Achet
Bezoek het kasteeltje van Achet in het 
dorpscentrum, de boskapel van Saint-Paul 
en de oude kalkovens (Fontaine Saint-
Jean). Je vindt er ook de ruïnes van een 
middeleeuwse burcht en de ijzersmederij  
van Achet.

Hamois

Vermeldenswaard zijn het Kasteel van 
Buresse (1822) en het Kasteel Pickeim
(1905). Op het gebied van religieuze
gebouwen is er de Sint-Pieterskerk (18e

eeuw) en de kapel van Saint-Agathe die 
al dateert van 1161 en die samen met de 
gebouwen
van een aanpalende boerderij een mooi
architecturaal geheel vormt.

De molen ‘Moulin du bout d’Hubinne’
uit de 19e eeuw, ligt langs het riviertje 
de Bocq.

Schaltin 
Ontdek het kasteel van Schaltin, het 
oorspronkelijke en het nieuwe! Maar ook de 
St-Remaclekerk… De legende getuigt dat 
Sint-Remaclus de kerk heeft laten bouwen, 
vandaar de naam. 



Scy 
Scy is een dorp met een ouderwetse 
charme, dat zich koestert aan de bronnen 
van de Bocq. Het is trots op zijn Kasteel 
van Sans Souci (zichtbaar van op de weg) 
met zijn prachtig bomenpark. Breng ook 
een bezoek aan de Saint-Martinkerk (19e 
eeuw), de mooie huizen in kalksteen en het 
vakwerkhuis ’La Maison rose’, een restant 
van vroegere tijden.
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Video van Hamois

Mohiville
Het bucolische Kasteel van Ry was sinds
1550 eigendom van de familie ‘de Maillen’ en 
nadien van de familie ‘d’Aspremont Lynden’.
De Molen van Scoville is het bezoeken 
waard : het is een constructie uit de 
Romeinse tijd.  

Natoye 

Als je het toeristische parcours van de 
Haut-Bocq volgt, ontdekt je de kastelen 
van Mouffrin en Skeuvre. Een anecdote : 
de tekenaar Franquin maakte het Kasteel 
van Skeuvre werd ontsterfelijk door 
het in het stripverhaal Robbedoes op te 
nemen. Hij noemde het ‘Kasteel van 
Champignac’.

“Help Eugenie de diadeem 
van Scoville te vinden !“ 

Meer info p 47
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Havelange
Barvaux-Condroz I Flostoy I Havelange 

Jeneffe-en-Condroz I Maffe I Méan 

Miécret I Porcheresse I Verlée

Behalve enkele kleine woonkernen, bevat 
het landschap van Havelange vooral bossen, 
weiden en akkers.

Weetje : de graslanden van de Condroz 
worden gebruikt als weiland.

Er worden Belgische Witblauwe runderen 
geteeld, vooral voor hun kwalitatief 
hoogstaand vlees - en daar zijn onze boeren 
fier op – en melkkoeien. Een gedeelte van de 
melkproductie wordt tot smakelijke kazen 
verwerkt in Maffe en Méan. Dit is een streek 
voor de liefhebbers van degelijk en natuurlijk 
voedsel.

Havelange grenst aan de provincie Luik en 
heeft een rijke voorgeschiedenis. Je vindt 
er tal van kastelen: wandelaars zien om de 
haverklap een kasteeltoren opduiken.

Inwoners 
5.247 

Toegang 
N4, N97

Een regio bekend Een regio bekend 
voor zijn lekkere voor zijn lekkere 

streekproducten.streekproducten.
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Havelange biedtHavelange biedt
een twaalftal kerken een twaalftal kerken 
en grote en grote 
vierkantshoeves, vierkantshoeves, 
typisch voor de Condroz, typisch voor de Condroz, 
ook veel kappelletjes ook veel kappelletjes 
en ‘potales’ (nissen en ‘potales’ (nissen 
met beschermde met beschermde 
beeldjes).beeldjes).

Miécret
Dit dorp heeft nog al zijn fonteinen die 
vroeger dienst deden als waterdistributienet 
van de regio.

In een nogal afgelegen gehucht “La Fagne”, 
vind je de hoeve “Bon Marché”, een 
opmerkelijke traditionele woning met oeroude 
kalkstenen muren, van eind 17de eeuw.

Ossogne

Ossogne, in de buurt van Havelange, is 
een typisch dorp in de Condroz. Het wordt 
doorkruist door een beek die dezelfde 
naam heeft. Een kleine stenen brug 
overspant het water in de omgeving van 
een oude watermolen.

Havelange
Op een steenworp van de Saint-Martinkerk 
verrijst de Ferme des Tilleuls, een 
boerderij die beschermd is sinds 1984. De 
kasteelhoeve is opgetrokken in kalksteen 
en blauwe steen. Ze dateert uit de tweede 
helft van de 17e eeuw, maar werd verbouwd 
op het einde van de 18e eeuw. Tot 1980 
was het een landbouwbedrijf, maar dan 
werd ze eigendom van de gemeente.

Bezoek de site van het 
natuurgebied Sawhis 
(picknickzones, educatieve borden, 
kunstwerken in openlucht “Sentiers d’Art”, 
spelwandeling Mijn Avonturen, …

TIP

“Kom ons helpen de magische fontein 
terug te vinden !“

Meer info p 45-46

“Help Taupetiveux het magische 
ingrediënt uit het recept van de 
tovenaar Olibrius te vinden !“ 

Meer info p 47
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Barvaux-Condroz
In Barvaux vind je twee kastelen. Het oude, 
dat waarschijnlijk dateert uit de 17e eeuw en 
omgeven is met water, was in feite de oude 
boerderij van het primitieve kasteel, dat in 
de 19e eeuw werd herbouwd in classicistische 
stijl. Het nieuwe is een indrukwekkend 
gebouw uit het einde van de 18e eeuw. 
Vanuit het Kasteel van Ramezée geniet je 
bij helder weer van een mooi uitzicht op de 
Famenne.

Maffe
In de buurt van de kerk ligt de Kasteelhoeve 
van Maffe met een fraai bewerkt portaal in 
Lodewijk XIV-stijl. Op de weg naar Somal 
kan je even halt houden bij de Kapel van 
Saint-Léger en zijn bron die miraculeuze 
eigenschappen zou hebben. Bewonder ook 
het mooie panorama op het plateau van Les 
Aloux !

Flostoy
Een dorp met een nogal speciale structuur. 
Het bestaat namelijk uit zogenaamde ‘écarts’ 
(verspreide en afgelegen gehuchten) zoals 
Barsy, Béole, Bormenville, Doyon, Emeville, 
Froimont, Homezée en Montegnet. Voor wie 
liefhebber is van rurale architectuur is er de 
Hoeve van Froidefontaine in Barsy, die 
in haar geheel, samen met het omliggende 
landschap geklasseerd is als beschermd 
monument. Deze opmerkelijke afgelegen 
kasteelhoeve ligt op een heuvel die neerkijkt 
op het dorp. Ze herbergt een woongebouw 
uit de 16e eeuw, omringd door een gracht, 
en een massieve boerderij uit de 17e en 18e 
eeuw.

Verlée
Wees je niet verbaasd als je langs de 
Pyramide de Verlée passeert.

Ze heeft de vorm van een obelisk maar 
is het voorwerp geweest van de meest 
uiteenlopende verklaringen. Misschien is het 
vreemde bouwsel wel een landmeetkundige 
paal uit de tijd van Napoleon.

Video van
Havelange
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Ohey
Inwoners 
5.140 

Toegang 
N4, N921

Evelette I Goesnes I Haillot

Jallet I Ohey I Perwez

Ohey, een charmante Ohey, een charmante 
en levendige gemeente en levendige gemeente 

middenin een golvend middenin een golvend 
groen landschap.groen landschap.

Ohey ligt in het hart van de Condroz. Het 
is een kleine gemeente waar je leuk kan 
wandelen, uitrusten of op stap gaan om de 
rijkdommen van een streek en haar bewoners 
te ontdekken.

Ohey en zijn dorpen hebben geen tekort aan 
bezienswaardigheden. Je kunt ze ontdekken  
via de bewegwijzerde en becommentarieerde 

wandelingen : kastelen, kerken, indrukwekkende 
boerderijen, eindeloze uitzichten, waterlopen, 
bossen… Dat alles is doordrenkt van een 
bijzonder rijke en merkbare geschiedenis en 
een sfeer die je beslist zal kunnen bekoren… 
Misschien heb je al gehoord van de ‘oorlog 
van de koe’ die begon in het dorpje Goesnes.

Kortom, hier ontdekt je een bouwkundig, 
historisch en ruraal erfgoed dat je zal 
bezoeken. Inwoners, lokale producenten en 
eigenaars van gîtes en B&B-gastenkamers 
zullen je vriendelijk ontvangen. Deze regio 
is onvergetelijk voor al wie houdt van 
schoonheid, natuur en rust.



Goesnes
Startpunt in 1275 van ‘la Guerre de la 
vache’ (de koe oorlog) die lange tijd dood 
en vernieling zaaide in de Condroz, was 
Goesnes de oude zetel van de heerlijkheid 
Beaufort.

Tijdens je wandeling ontdekt je de Ferme 
du Perron en de castrale kapel gewijd 
aan Saint-Pierre. 
Aarzel niet de 3 ‘Erfgoed’ musea gelegen
in het dorp te gaan ontdekken (meer info
p 57).
Ga nadien naar Baya en bewonder de 
Kasteelhoeve, geklasseerd als uitzonderlijk 
erfgoed. 
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De gemeente Ohey De gemeente Ohey 
heeft een bouwkundig, heeft een bouwkundig, 
natuurlijk ennatuurlijk en
landschapserfgoed dat landschapserfgoed dat 
kermerkend is voor de kermerkend is voor de 
Condroz : tal van oude Condroz : tal van oude 
landbouwgebouwen, landbouwgebouwen, 
traditionele woningen  traditionele woningen  
in lokale natuursteen,in lokale natuursteen,
kasteelhoeves, kastelen, kasteelhoeves, kastelen, 
kapellen en waterputten, kapellen en waterputten, 
verspreid oververspreid over
heuvelruggen en valleien.heuvelruggen en valleien.

Jallet
Te midden van een mooie natuur ontdekt 
de bezoeker het Kasteel van Hodoumont, 
een architecturaal juweel dat opgenomen 
is op de lijst van uitzonderlijk erfgoed. De 
herenwoning en de versterkte boerderij, 
vroeger omgeven door grachten, zijn 
uitgebouwd rond een machtige middeleeuwse 
donjon.
Het prachtige kasteelpark wordt opgefleurd 
door een vijver, mooie lanen met lindes, 
beuken en een laan met haagbeuken. 

Dit dorp ligt binnen het traject «Couleurs/
Senteurs/Saveurs» (*kleuren/geuren/smaken). 
Verken ook zijn “Parc Pandemia” 
en zijn «Roseraie expérimentale de 
Goesnes (*experimentele rozentuin)
(info in het ‘Erfgoed’ museum)

NIET TE 
MISSEN ! 

“Kom ons helpen bij het vinden
van de koeiendief voordat een nieuwe 
oorlog uitbarst !“

Meer info p 45-46
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Video van Ohey

Evelette 
Verken het kleine centrum van Evelette 
met zijn typische huizen in zandsteen en 
kalksteen. Trek daarna naar de gehuchten 
Eve, Libois, Tahier, La Bouchaille en 
Résimont en ontdek de boerderij en de 
toren van Eve, de Saint-Hubertkapel van 
Libois, de Kasteelhoeve, de boerderij van 
l’Avouerie, de Kasteelhoeve van Tahier 
en de Saint- Servaiskapel.

Haillot

In Haillot vind je een opmerkelijke 
linde en raadselachtige monolieten, stille 
getuigen zijn van de prehistorie.
De Saint-Mortkapel werd opgetrokken op 
de Coussin Saint-Mort, een monoliet die 
deels zichtbaar is onder het koor. Niet ver 
daar vandaan bevindt zich de Pierre du 
Diable (de duivelssteen).

Wist je dat ?
La Pierre du Diable: de Duivelssteen !
Is het een achtergelaten blok beton? Nee, een 
puddingsteen ! Hoewel deze geologische term terecht 
aan een Engels nagerecht doet denken, zou deze 
Duivelssteen van Haillot zwaar op de maag liggen !  
De neolithische menhir van bijna 4 ton werd met 
mankracht opgericht tijdens een buitengewoon 
evenement in 2007.

“Help Louison zijn familie
terug te vinden !“

Meer info p 47
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Somme-
Leuze

Baillonville I Bonsin  I Chardeneux 

Heure I Hogne I Moressée I Nettinne I Noiseux 

Sinsin I Somal I Somme-Leuze I Waillet

Somme-Leuze is een kleine levendige 
gemeente dat zich nestelt in een overvloedige 
natuur, waar de valleien elkaar kruisen en 
waar elk van de 9 dorpen en 4 gehuchten 
hun identiteit hebben behouden.
Hier is er geen tekort aan activiteiten.

Volg de wandel- of fietsroutes en ontdek 
Land’Art werken, mooie en karaktervolle 
dorpen zoals Chardeneux, klein natuur- en 
gebouwenerfgoed, prachtige uitzichten op 
de Condroz en de Famenne en ongewone 
plaatsen.

Deze regio is ook bekend voor zijn 
kwaliteitsvolle producten : blauwe bosbessen, 
vergeten groenten, vlees, ijs, kaas en andere  
zuivelproducten... en zelfs ter plaatse 
gebrouwen ambachtelijke bieren. Een ruime 
waaier om te proeven, in elk seizoen.

Wie zegt Somme-Leuze, zegt natuur, ontspanning 
en een knowhow in landbewerking die alom 
gewaardeerd wordt.

Inwoners 
5.797 

Toegang 
N4, N63

Tussen de CondrozTussen de Condroz
en de Ardennenen de Ardennen
bevindt zich de bevindt zich de 

Famenne, en daar ligtFamenne, en daar ligt
Somme-Leuze.Somme-Leuze.
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De Famenne : De Famenne : 
een streek met een streek met 
bossen en weiden, bossen en weiden, 
leent zich uitstekend leent zich uitstekend 
voor een sportieve voor een sportieve 
natuurwandeling.natuurwandeling.

Somme-Leuze
Het dorp wordt doorkruist door de Somme, 
een mooi, kronkelend riviertje. Somme-
Leuze telt verschillende gehuchten. Je hebt 
bijvoorbeeld Somal waar je een beschermde 
kasteelhoeve kan ontdekken en een kasteeltje 
dat zogenaamd dateert uit de 16e eeuw. 
Iets verder, en ook al beschermd, verrijst 
de kapel van Saint-Roch, opgetrokken in 
kalksteenblokken.

Nettinne
Het mooie dorpje Nettinne strekt zich uit 
over een zachte heuvel langs de Heure- 
beek. Het wordt gedomineerd door de Saint-
Martinkerk, geklasseerd in 1980.

Het dorp telt ook een kasteel en een 
ongewone site, de grot Notre-Dame du 
Rosaire (O.L.V. van de Rozenkrans).

Heure

Heure en zijn gehucht Moressée bieden 
een mooie waaier toeristische attracties 
en plaatsen om zalig te ontspannen: een 
boerengolf, minigolf, het Natuurreservaat 
van Jalna, de tuin van de vergeten groenten 
en een netwerk van wandelpaden.

Talrijke kappelletjes werden aan de 4 
hoeken van het dorp gebouwd.
Een brochure en een kaart met autoritten 
zijn aan dit klein bouwkundig erfgoed 
gewijd.

In het centrum van het dorp bevindt 
zich het Royal Syndicat d’Initiative 
van de gemeente.  De vierkante toren 
van de Notre-Damekerk (1611) is een 
beschermd monument.

“Leer het toverstokje  
gebruiken met de dieren  
van het Toverbos in Netttine !“ 

Meer info p 45-46
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Bonsin

Op de hoogtes van dit landelijk dorpje bevindt 
zich het monument Plaine Sapin. Daar vond 
een belangrijke dropping plaats voor het 
Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze plek biedt ook een schitterend uitzicht 
van bijna 360° op de Condroz, de Famenne 
en de Ardennen. Dankzij het weidse uitzicht 
kunt u de plaatsen zien die aangeduid zijn op 
de oriëntatietafel.

Chardeneux
Naast de vele sporen van het verleden, is 
Chardeneux nu een zeer levendig en gastvrij 
dorp. 
Chardeneux mag zich een van de 30 (en het 
eerste) noemen van de ‘Mooiste Dorpen 
van Wallonië’. Het staat bekend voor zijn 
natuurlijk en bouwkundig erfgoed.

Breng vooral een bezoek aan het kerkje, 
omringd door een ommuurde begraafplaats. 
Het is een mooi romaans gebouw (eind 11e of 
begin 12e eeuw) dat fier uitkijkt op de weiden 
van de ri des Avées.
Dit compacte dorp lijkt zich vast te klampen 
aan de zuidelijke helling van een heuvel die 
zachtjes afdaalt naar vochtige weiden rond 
een beek. 

Het is een mooi voorbeeld van typische 
Condroz-architectuur uit de 18e en 19e eeuw 
en vormt een harmonieus geheel, dat extra 
in de verf wordt gezet omdat elk verbouwing 
uitgevoerd wordt met respect voor de 
traditionele bouwstijl. Grijze en zwarte tinten 
van kalksteen en leisteen domineren het 
straatbeeld. Zo heeft dit dorp zijn landelijk 
karakter weten te behouden. 

Noiseux
Het dorp Noiseux heeft een belangrijke 
toeristische troef : de Ourthe. 
Kies voor dagje uit op het strand van 
Noiseux.

Video van 
Somme-Leuze

“Fernand, de postduif, heeft je 
hulp nodig om zijn bestemming 
te vinden !“ 

Meer info p 47

TIP
Zin in een pauze of een 
tussendoortje ? Zoek de 
picknickzone op, zet je aan 
een kunstzinnige en buitengewone 
tafel en geniet intussen van een 
wijds groen panorama.



Mozet

Thon-Samson

Crupet

OHEY

GESVES

HAVELANGE

CINEY

HAMOIS

ASSESSE

Mooiste Dorpen van Wallonië
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Mozet
Gemeente : Gesves I Condroz

Ingebed tussen de heuvels van de Condroz 
ligt Mozet midden in het groen: weilanden, 
bosjes en tuinen omzomen dit charmante, 
middeleeuws aandoend dorpje.

De op een heuvel gelegen Sint-Lambertuskerk 
ligt in het dorpscentrum van Mozet. Deze 
oude dorpskern wordt gekenmerkt door mooie 
kalkstenen huizen met daken bedekt met 
leisteen. Langs de oevers van de Tronquoy, 

Ga op ontdekking van 
Mozet en zijn rijkdom ! 
Een informatiecircuit met een 
specifieke signalisatie biedt je de 
kans de belangrijkste elementen 
van erfgoedbelang te ontdekken aan 
de hand van een aantal educatieve 
borden. 
 

Startpunt paneel bij de kerk  
Saint Lambert de Mozet
1 Tienne Saint-Lambert - 5340 MOZET

Galerie Artpéro
Via haar tentoonstellingen laat de Galerij 
ArtPero je verschillende kunstenaars en  
hun werken ontdekken (schilderijen, 
beelden, juwelen…).
 
12 Rue Haute - 5332 CRUPET
Tel : +32(0)477/40.25.54
www.artpero.be

Crupet
Gemeente : Assesse I Condroz

In het dal van de smalle en vredige vallei van 
de Crupet-rivier en zijn bijrivieren, vindt je een 
gelijknamig dorpje met gebouwen uit de 16e 

tot 19e eeuw, die prachtig verscholen zitten in 
weelderig groen.

Langs een hoge straat en een lage straat, 
die via schilderachtige paadjes verbonden 
zijn, kan je dit kokette dorpje in kalksteen 
verkennen. Het geheel ligt tegen de steile 
hellingen uitgehouwen in de rots geplakt. Alles 
is hier charmant en authentiek: de gevels, de 
puntgevels en bijgebouwen, de inrijpoorten die 
uitgeven op binnenplaatsen, de tuintjes, de vele 
versieringen… In een ondiepe waterplas rijst een 
majestueuze middeleeuwse vestingtoren en iets 
hogerop staat een mooie Sint-Maartenskerk 
met pastorie. Hier heeft pastoor Gérard voor 
een verrassing gezorgd : een opmerkelijke 
kunstmatiger grot waar het leven van de heilige 
Antonius van Padova wordt uitgebeeld. 

Duizenden bezoekers komen al meer dan 100 
jaar naar deze grot op bedevaart. Dit oord staat 
ook bekend als de grot van de duivel.

Neem even de tijd om de Waalse spreuken vol 
wijsheid van een plaatselijke dorpsfiguur te 
ontdekken: Joseph Collot, een klompenmaker 
die in de 19e eeuw de reputatie «knapste oude 
kaalkop» van Crupet genoot. 
In de herberg «La Besace» maar ook in de 
andere, even gezellige brasseries moet je zeker 
eens vragen naar het ‘Duivelsverhaal’.

GOED 
IDEE

GOED 
IDEE



Chardeneux

SOMME-LEUZE
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Chardeneux
Gemeente : Somme-Leuze I Condroz

Het dorp Chardeneux lijkt op de zuidelijke 
helling van een bergkam geplekt. Het 
strekt zich lange deze helling uit naar 
beneden, in de richting van een beek die 
door de vochtige weiden kronkelt.

een rustig beekje dat door het dorp kabbelt, 
tref je twee majestueuze vierkantshoeves 
aan die in vroegere tijden het hart van de 
landbouwactiviteit waren. Een van deze hoeves, 
de Royer-boerderij, heeft een beschermde 
Romaanse toren. Het kasteel van Mozet, gelegen 
aan de rue du Tronquoy, domineert de hoger 
gelegen punten. Dit indrukwekkende, vierzijdige 
bouwwerk in kalksteen werd opgetrokken in de
tweede helft van de 17e eeuw.

Vandaag herbergt het kasteel een 
vakantiecentrum. Het gehucht Goyet dat aan 
Mozet grenst, is zeker de moeite waard als 
tussenhalte: de grotten en spelonken, en de 
«Demoiselles», beschermde rotsen gelegen in
Les Forges, vormen een perfecte aanvulling 
tijdens uw verkenningstocht !

De Romaanse kerk, met haar achthoekige torenspits 
geflankeerd door vier orentjes, brengt je meteen 
naar het pleintje dat het ware hart van het dorp 
vormt. Van hieruit vertakken zich schilderachtige 
straatjes, waar in de zomer uitbundige bloemen 
aan de gevels voor een idyllisch plaatje zorgen. 
De bouwstijl, typisch voor de architectuur van 
de Condroz uit de 18e en 19e eeuw, vormt een 
opmerkelijk geheel dat extra in de verf wordt gezet 
door verbouwingen die perfect bij de traditionele 
bouwstijl aansluiten.
Deze stijl kenmerkt zich door overheersend grijze 
en zwarte tinten van kalksteen en leisteen. Door 
de grote verscheidenheid en de vele bijgebouwen, 
aangepast aan de glooiingen van het reliëf, ontstaat 
een aantrekkelijk bouwkundig geheel dat voor een 
levendig straatbeeld zorgt.
Wandelend door de straten en steegjes komt je onder 
de indruk van dit vredig dorpje, waar landbouw en 
wonen perfect op elkaar aansluiten. Ben je er een 
beetje stil van geworden ? Verfris je dan even aan 
de fontein : het water is hier drinkbaar.

Zin om meer
over te weten ?

Les Plus Beaux Villages de Wallonie v.z.w.
Rue Haute, 7
5332 CRUPET

Belgique
Tel. : 083/65.72.40

info@beauxvillages.be

www.beauxvillages.be

De bosbessen van Chardeneux
De eigenaar, Jeroen, is één van de weinige 
bosbessentelers in Wallonië. 
Als het weer het toelaat, is het mogelijk zelf 
de bessen te plukken.
Oogst tussen 01 augustus en 15 september. Een 
leuke en smakelijke ervaring !

Rue d’Ocquier 1 - 5377 CHARDENEUX
32(0)478/63.05.65

GOED 
IDEE
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...een bestemming voor gezinnen

31

Er op uit

met het gezin 



 

ASSESSE :
Educatief bos van Courrière - 1,7 km - 2,3 km - 2,8 km

CINEY :
Oriëntatieparcours in de stad - 2 km

GESVES :
Educatief bos van Gesves - 2,4 km

HAMOIS :
Educatief bos van Cheumont - 2 km

HAVELANGE :
Le Sawhis - Natuurgedied
met gezondheidsparcours - 2 km

OHEY :
Tocht van de bruggetjes - 2,3 km

SOMME-LEUZE :
Bos van Champaille in Nettinne - 2,5 km

De TOP
van de gezinswandelingen 
(meer info p 43) 

Kunstwegen (meer info p 48)  
Meer dan 50 kunstwerken in de natuur. 
www.sentiersdart.be

Kaart met activiteiten
voor gans het gezin
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Een LABEL 
voor geslaagde 
gezinsvakanties
UNIEK IN WALLONÏE
(meer info p 34)



Mes Carnets d'Aventures

Attracties en Musea
Provinciaal Domein van Chevetogne
(meer info p 54) 

         Le Chemin de Fer du Bocq
 (meer info p 56)  

         De Grotten van Goyet (meer info p 56) 
 

         Het Museum Monopoli in Barsy
 (meer info p 59)  

        CAP Condroz in Goyet 
 (meer info p 56)    

          Le MHiN & Le NEM (meer info p 54)

in het Provinciale Domein van Chevetogne

        La Spirale (meer info p 58)

        Erfgoed musea in Goesnes
 (meer info p 57)

 Kunstambachtcentrum in Natoye

 
        2 pedagogische boerderijen  

in Schaltin en in Hamois (meer info p 63)

 De
picknickplekken       Mini-golf  

in het Provinciale Domein van Chevetogne
(meer info p 61)

      Boerengolf  
in Moressée (meer info p 61) 

      Overdekte zwembad 
 van Ciney (meer info p 66)

Land’Ventures 

Vagabond’arbres 

in Mozet (meer info p 64) 

in Mozet (meer info p 64)  

Sportactiviteiten

Pony- of ezeltochten
(meer info p 60) 

7 routes van ±2 km in de vorm van 
speurtochten die met het hele gezin kunnen 
afgelegd worden in Courrière (Assesse), Ciney, 
Gesves, Mohiville (Hamois), Havelange, Haillot 
(Ohey) en Chardeneux (Somme-Leuze).

(meer info p 47)

6 spelwandelingen in Ciney, Gesves, 
Hamois, Miécret (Havelange), Goesnes 
(Ohey) en Nettinne (Somme-Leuze).

(meer info p 44-47) 

15 picknicklocaties voor 
gezinnen, ludiek en 
toegankelijk voor 
personen die slecht te 
been zijn.

(meer info p 41) 
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Label 
Famille Bienvenue
(gezinnen welkom)

Voor een lijst 
van de ‘Famille Bienvenue’ 

verblijfplaatsen of andere info : 

+32(0)86/40.19.22
www.destinationcondroz.be

Een nieuw LABEL voor geslaagde gezinsvakanties !
UNIEK IN WALLONIË !

De Ambassadeurs met het label «Famille 
Bienvenue» engageren zich tegenover
gezinnen met kinderen voor een warm en
gepersonaliseerd onthaal !

 • Goed uitgedachte activiteiten en
  diensten die aangepast zijn aan de
  leeftijd van de kinderen,
 • Beveiligde plaatsen,
 • Redelijke prijzen,
 • Plaatsen die toegankelijk zijn 
  met een kinderwagen,
 • Aangepaste en gratis voorzieningen
  om het leven van de ouders
  gemakkelijker te maken...
 • En nog veel meer!

Je herkent de ‘Famille Bienvenue’ 
verblijfplaatsen door een bord met hun 
logo aan de ingang.

Verblijfplaatsen, restaurants, ... 
musea en bezienswaardigheden, ... 

aarzel niet even langs te gaan,  
er wacht je een warm welkom!

Vind de ‘Famille Bienvenue’
verblijfplaatsen in deze 
brochure dankzij dit logo.

Kiezen voor een 
«Famille 

Bienvenue»  
-verblijf staat 

garant voor een leuke 
en aangename vakantie 

met de kinderen !

UNIEK IN 
WALLONIË
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Zich verbazen

langs kronkelende wegen
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De publicaties
Uw onontbeerlijke gidsen om te gaan wandelen...

GOED 
IDEE

Assesse 
Meer dan 108 km bewegwijzerde 
tochten !
– 13 wandellussen, met 
 beschrijving van elke route

7,5 €

Balades & Vous 
Top 12 van de tochten in 
Condroz-Famenne. Een niet te 
missen gids om ‘slim’ rond te 
trekken. In deze gids worden 
de 12 circuits voorgesteld in de 
vorm van praktische fiches.

3 €

Assesse 
MTB – Ruiters
& koetsen 
In totaal zijn meer dan  
120 km bewegwijzerd voor deze  
2 activiteiten!
– 3 bewegwijzerde MTBlussen
 (verbindingen mogelijk), het tracé  
 van de RV6 (RandoVélo) en de  
 RAVel2 van de Haute Meuse
– 3 bewegwijzerde lussen 
 voor ruiters en koetsen7,5 €

Sentiers d’Art 
Een lus van 140 km en 
paden voor wandelaars en 
mountainbikers. Ook nog 
bijna 50 kunstwerken in de 
natuur, waaronder artistieke 
schuilplaatsen, + bijkomende 
lussen van 7 tot 15 km langs 
het grote circuit.

5 €

Wandelingen
in de Condroz
Ciney, Hamois, Havelange  
Een netwerk van 510 km voor 
wandelaars en mountainbikers…
Met als ruggengraat de Ravel, 
lijn 126, tussen Ciney en
Havelange. 
• 40 voettochten : 
 17 in Havelange, 
 9 in Hamois, 
 14 in Ciney. 
• 10 mountainbiketochten : 
 4 in Ciney, 
 3 in Hamois, 
 3 in Havelange. 

5 €

Bestel uw kaarten
en brochures online :
www.destinationcondroz.be
of contacteer ons op
+32(0)86/40.19.22
(+3,70 € voor de verzendingskosten)

Wandelingen 
beginnen 
panelen

in 14 dorpen

Toerisme Kantoor van Assesse
Rue Haute 7
5332 CRUPET 
+32(0)83/66.85.78
tourisme@assesse.be 

Andere verkooppunten : 
• Maison du Tourisme Condroz-Famenne, Place Monseu 23, Ciney
• Gemeentehuis van Assesse : Esplanade des Citoyens 4, Assesse
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Ohey 
Meer dan 20 
wandelcircuits met 
beschrijving Fr/Nl

Toerisme Kantoor van Ohey 
Rue du Tilleul, 94 • 5350 OHEY 
+32(0)85/82.44.77 
+32(0)472/37.60.56
si@ohey.be    
Andere verkooppunten : 
Toerisme bureau’s (zie p 103)

4 
bewegwijzerde
Trail circuits 
- Groene trail – zeer steil
 parcours in het bos van Heure 
 6,17 km
- Blauwe trail - technische
 parcours in het bos - 
 11,67 km
- Rode trail - minder 
 technisch parcours op het  
 platteland - 21,7 km
- Zwarte trail - evenwichtig
 parcours nabij la Foulerie 
 34,67 km

7,5 €

3 €

Gesves 
De gemeente biedt 
12 wandelcircuits met
vertrek in elk dorp van 
de fusiegemeente. 

6 €

Somme-Leuze 
12 wandelcircuits met 
vertrek in elk van de dorpen,
4 mountainbikecircuits met
vertrek aan de dienst voor
toerisme van Heure en
1 autocircuit van 60 km.

Royal Syndicat d’Initiative 
van Somme-Leuze 
rue de L’Eglise, 4 • 5377 HEURE 
+32(0)86/32.25.67 
si.somme-leuze@belgacom.net  7 €

Andere verkooppunten : 
• Toerisme bureau’s (zie p 103)
• Maison du Tourisme, Place Monseu 23, Ciney 
• Ourthe & Somme, Trou du Renard, Somme-Leuze.

Pays de Famenne (VZW) 
Rue Saint Laurent, 14 • 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
+32(0)84/22.25.83 
Andere verkooppunten : 
• Maison du Tourisme, Place Monseu 23, Ciney 
• Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze,
 Rue de L’Eglise, 4 in Heure 

Vertrek : Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze (Rue 
de l’Église, 4 - 5377 Heure) + 20 andere bewegwijzerde
Trail circuits op de 6 gemeenten van het Pays de Famenne.

Bureau voor Toerisme en Cultuur  
Chaussée de Gramptinne, 110
5340 GESVES 
+32(0)83/67.02.14 
renaud.etienne@gesves.be  
Andere verkooppunten : 
• Maison du Tourisme Condroz-
 Famenne, Place Monseu 23, Ciney
• Onthaal van de Gemeentehuis van
  Gesves 
• Toerisme bureau’s (zie p 103)

Volledige lijst van de 
verkooppunten 

op www.gesves.be
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De Famenne
met de fiets
Een fietsnetwerk van 450 km
te downloaden op  
www.famenne-a-velo.be

De Grote-
Routepaden 
- 2 trajecten op ons grondgebied : 
 
 GR 575/576
 «Doorheen de Condroz». 
 293km + 57km verbindingen. 

 GR 577
 «Toer van de Famenne». 
 Een van de mooiste Belgische routes –
 170km en 25km verbindingen. 

- 2 wandelroutes in lusvorm op
 GR-paden op ons grondgebied : 
 
 Vallei van Samson 
 in de Naamse Condroz 
 in Faulx-Les Tombes (25 km) 

 Tocht naar de bronnen
 van de Somme
 in Nettinne (22 km - 18,8 km)

Les Sentiers de Grande Randonnée vzw 
+32(0)70/22.30.23 
gr@grsentiers.org 
www.grsentiers.org

Uw genummerde 
trajecten op uw tablet 
of smartphone ! 
EENVOUDIG, EFFICIËNT EN 
MODERN !

 1 Download de app SityTrail (gratis). 
 2 Eenmaal ter plaatse bepaalt u uw
  geolokalisatie en krijgt u toegang tot  
  alle wandelingen in de buurt.
 3 Download de wandeling van uw keuze 
  en gebruik hem meteen 
  op het terrein, zonder 
  internetverbinding 
  (een melding geeft de 
  bezienswaardigheden aan).
Voordeel : je krijgt alle 
toeristische informatie 
die verband houdt met 
uw wandeling !

Ontdek alle circuits

op de website

www.destinationcondroz.be

of op NGI-kaarten

Uitstappen te 
paard in het 
“Pays des tiges 
et chavées“ 
- De kaart bevat 15 tracés  
 voor tochten die met elkaar  
 verbonden zijn, in de
 gemeentes Gesves, Ohey en  
 Assesse.
 Vijf ervan zijn bewegwijzerd  
 en tien tracés kunt u  
 downloaden in GPX.
Meer info : www.galo-condroz.be  

5 €

5 €

Verkooppunt :
Maison du Tourisme, Place Monseu 23, Ciney 

Pays de Famenne (VZW) 
Rue Saint Laurent, 14 • 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
+32(0)84/22.25.83 
Andere verkooppunten : 
• Maison du Tourisme, Place Monseu 23, Ciney 
• Royal Syndicat d’Initiative van Somme-Leuze, Rue de L’Eglise, 4 - Heure 

38

AUTO’S
• Een circuit ‘Boerderijen‘ 
 Een rondrit van 130 KM in het hart van de Condroz met  
 vertrek in Ciney. Langs valleien en steile heuvels neemt  
 dit circuit automobilisten of motorrijders mee voor een  
 ontdekking van 21 boerderijen.

• 2 circuits ‘Erfgoed’ die u laten kennismaken met de  
 niet te missen erfgoedsites.
  
 Een met vertrek van Ciney - 150 km
 Een met vertrek van Gesves - 45 km

Deze 3 circuits kunnen GRATIS geraadpleegd, 
afgedrukt of gedownload worden op een 
smartphone of een GPS via de website  
www.destinationcondroz.be 

• Tocht van kapellen – 58 km
 Op 58km leidt de tocht «Van kapel tot kapel» u door de  
 schoonheid van de Gemeente Somme-Leuze om 28  
 kapellen, rustaltaar en kruisbeeld te ontdekken. 

Dit parcours is in een folder gedetailleerd, gratis 
beschikbaar bij het Royal Syndicat d’Initiative 
van Somme-Leuze, rue de l’Eglise 4, 5377 Heure. 



Fietsroutes
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Dit traject volgt de bedding van de
vroegere buurtspoorlijn 126 die Ciney 
met Statte (Huy) verbond, vanwaar 
zijn naam Ravel L126. Deze route 
neemt u mee door het hart van een 
ongerepte natuur tot in Marchin 
(meer dan 40 km RAVeL). Tussen 
Ciney, Hamois en Havelange wachten 
u 18 km zuivere lucht en af en toe het 
plezier van de koelte van het bos.

Wist je dat…  

U langs de RAVeL tussen Ciney en 
Havelange ter hoogte van de vroegere
stations 7 verklarende panelen kan 
vinden in de vorm van treinbanken ? 
Een ware educatieve zone die u in 
de geschiedenis van de trein en zijn 
impact zal dompelen dankzij oude 
postkaarten, illustraties en anekdotes.

Liefhebber van fietstochten ? Dit weetje zal je zeker boeien : de 
provincie Namen legt een fietsnetwerk aan van 2.094 km met 
421 knooppunten dat zich uitstrekt over al haar 38 gemeentes. 
Dit splinternieuwe net staat garant voor urenlang fietsplezier 
zonder kaart. Elk kruispunt krijgt een nummer en een groen 
bord dat goed opvalt. 
Zo kan je zelf je route plannen aan een tempo dat bij je past !
NB : de bewegwijzering is aan de gang en de inwijding is 
gepland voor 2023 !
voiries@province.namur.be - velo.province.namur.be  

GOED 
IDEE

Bij het begin van de RAVeL-buurtspoorlijn 
in Ciney, bij de oude kalkovens, vind 
je een picknicktafel voor een lekkere 
lunchpauze. Je treft er nog eentje dicht 
bij het Toeristische Infopunt van Hamois. 
Zin in een snack onderweg? Je vindt 2 
buitengewone banken tussen Ciney en 
Havelange.

NIEUW

NETWERK MET FIETSKNOOPPUNTEN
VAN DE PROVINCIE NAMEN

Een Ravel met vertrek van Ciney tot Huy
De Ravel bestaat uit een netwerk voor ‘trage’ en du niet gemotoriseerde 
gebruikers, zoals wandelaars, fietsers, schaatsers, ruiters of mensen meet 
beperkte mobiliteit.

39
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GESVES (3 fietsen) 
Bureau voor Toerisme en Cultuur 
Chaussée de Gramptinne, 110 
5340 Gesves
+32(0)83/67.02.14 
renaud.etienne@gesves.be
Ook voor weekverhuur : 80€/pers

OHEY (3 fietsen) 
Toeristisch Infopunt 
Rue du Tilleul, 94 
5350 Ohey
+32(0)85/82.44.77 
si@ohey.be

HAMOIS (3 fietsen) 

 Toeristisch Infopunt 
 Chaussée de Liège, 66
 5360 Hamois

+32(0)83/61.20.41 
tourisme@hamois.be
Prijzen variëren naargelang het seizoen
Meer info: www.hamois.be

SOMME-LEUZE (5 fietsen)

 Royal Syndicat d’Initiative
 Rue de l’Eglise, 4 
 5377 Heure 

+32(0)86/32.25.67 
si.somme-leuze@belgacom.net
Alleen dag- of weekendverhuur

Prijs : 
(variabel uren afhankelijk van de 
verhuurplaatsen)
> 2 uren : 15€/pers
> 1/2 dag : 20€/pers 
 (van 9u tot 12u of van 13u30 tot 16u30)
> 1 dag : 30€/pers (van 9u tot 16u30)
> Week-end : 50€/pers 
 (van vrijdag 15u tot maandag 10u)

100€ waarborg + kopie van de identiteitskaart

KIES VOOR PLAATSEN WAAR HET LEUK IS 
OM HALT TE HOUDEN MET DE FIETS !

Deze etablissementen hebben een zelfklever met het logo aan hun ingang
en bevinden zich op maximaal 5km van de RAVeL of een fietsnetwerk.

Restaurants, hotels, streekbistro’s, gîtes, gastenkamers, toeristische 
organismes… Aarzel niet om er binnen te gaan, er wacht u een hartelijk 
onthaal !

Om de lijst te bekomen van de ‘Fiets welkom’ partners
of voor alle overige informatie :

+32(0)81/32.57.25
www.lawallonieavelo.be 

Electrische mountainbike (MIXED) te huur

GOED
IDEE

Bancontact

GOED
IDEE

Bancontact

Herken de ’Fiets Welkom’ 
etablissementen in deze 

brochure dankzij dit logo.

Andere 
fietsverhuurplaatsen
LOCA BIKE
Verhuring van fietsen (ook elektrisch)
voor volwassenen en kinderen
+ accessoires
Rue Haute 11b - 5332 Crupet
+32(0)475/84.54.40
jacquesshmits2@gmail.com 
www.locabike.info 



Begeleide wandelingen
“Ambass’Acteur“ netwerk

LAAT JE GIDSEN DOOR
ONZE AMBASS’ACTEURS
Kies je tocht en vertrek nadat je beslist hebt !
Hou je van wandelen, weg van de platgetreden paden ?
NEEM CONTACT OP MET ONZE GIDSEN EN 
PLAN EEN TOCHT OPMAAT

Er is voor elk wat wils !
Onze gidsen willen je graag een onvergetelijke tocht voorstellen,  
te voet, met de fiets… alleen, met je gezin of met vrienden…  
om ons erfgoed te ontdekken.
Volg een ezel, maak de tocht in het 
duister of combineer met het proeven
van streekproducten…
In alle gevallen krijgt je een 
onvergetelijke herinnering aan de 
Condroz !
Een twintigtal wandelingen, 
thematisch, creatief of ongewoon,
worden online aangeboden op de
website
www.destinationcondroz.be 
in de rubriek ‘wandelingen’

Deze plekjes bieden houten tafels die zowel 
functioneel als kunstzinnig zijn. De zitplaatsen 
op verschillende hoogtes zorgen dat klein 
en groot direct, zonder hulpstukken, plaats 
kunnen nemen.

Waar staan ze ?
• ASSESSE : in Crupet, in de tuin van de Toeristische  
 Dienst, naast de grot St-Antoine en in Petit- 
 Courrière, dicht bij de kasteelhoeve (de afwerking  
 van deze 2 sites is voorzien voor 2022). 
• CINEY : bij de vijvers van Happe en langs de RAVeL- 
 buurtspoorlijn, bij de oude kalkovens van Ciney.
• GESVES : in het educatief bos van Gesves en in  
 Haltinne, bij de oude kalkovens en bij het kasteel.
• HAMOIS : langs de RAVeL-spoorlijn, bij de Toeristische 
 Dienst, in Hamois en bij de molen van Scoville
• HAVELANGE : in Porcheresse (achter de kerk) en in  
 het natuurreservaat Sawhis in Havelange.
• OHEY : in Evelette, rue des Comognes en in het Parc  
 Rosoux, achter het “Syndicat d’Initiative” (toeristisch  
 infopunt) in Ohey.
• SOMME-LEUZE : in de “Plaine Sapin” in Bonsin en 
 in het bos van Champaille in Nettinne (bij de  
 startplaats van de spelwandeling “Mes Aventures  
 d’Enchanteur” (*Mijn wonderlijke avonturen).

Maison du Tourisme
Condroz-Famenne 

Place Monseu, 23
5590 Ciney 

+32(0)86/40.19.22 
info@destinationcondroz.be

NIEUW

Meer weten ? Kijk op: 
www.destinationcondroz.be
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Elk gebied heeft een leuk 
informatiepaneel. 
Elk paneel heeft een spel, een  
uitdaging of een leuke activiteit voor het 
hele gezin om te doen ! 
Door het juiste antwoord te sturen  
naar info@mesaventures.be, ontvangt  
je een verrassingsgeschenk!

GOED IDEE 
VOOR DE 
FAMILIE

ONZE
FAVORIETEN

14 PLEKJES OM TE 
PICKNICKEN MET GANS
HET GEZIN



GOED 
IDEE

Wandeltochten «op ontdekking 
van het kleine erfgoed»
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• ASSESSE 
 Dorpjes tussen Bocq & Samson
 van 2,5 en 5 km
 Een voettocht, langs verharde wegen, naar het  
 hart van de 7 dorpen rond Assesse, op ontdekking  
 van hun erfgoed.

Gratis folders zijn beschikbaar in het 
Toeristische Infopunt van Assesse
Rue Haute 7 - 5332 CRUPET

• CINEY
 “I love Ciney“ ±4 km
 Erfgoedwandeling in het historische centrum met  
 zijn oude architectuur, het park en kennismaking  
 met de geschiedenis van de stad Ciney. 

Gratis folders zijn beschikbaar in 
het Maison du Tourisme 
Place Monseu 23 - 5590 CINEY

Een nieuwe brochure  
“Petit patrimoine cinacien”  
(*Het kleine erfgoed van Ciney) 

• GESVES 
 2 circuits in Mozet
 (Een van de Mooiste Dorpen van Wallonië).
 - 1 uitgelegdtraject 2,4 Km
 - 1 circuit met audiogids 5 Km 
  te downloaden op 
  www.gesves.be/circuit-audio-guide-de-mozet

Vertrek : Tienne Saint-Lambert 
(parking van de kerk) - 5340 Mozet

• HAMOIS
 Eerbetoon en erfgoed  tussen 4,5 en 8,5 km
 Ga op zoek naar de 7 dorpen van de gemeente  
 Hamois en ontdek ze via hun emblematisch erfgoed. 
 Tochten mogelijk voor kinderwagens/mensen die  
 niet goed te been zijn. Afstand: tussen 2 en 5 km. 

Gratis folders zijn beschikbaar in het
Toeristische Infopunt van Hamois, 
Chaussée de Liège, 66 – 5360 Hamois of op 
www.hamois.be 

• SOMME-LEUZE 
 De herdenkingswandeling van de in
 brand gestoken huizen 5 Km
 Een parcours dat u toelaat 15 van de 22 huizen te  
 ontdekken die op 20 augustus 1914 in brand  
 werden gestoken. 

Dit parcours is in een folder gedetailleerd, 
gratis beschikbaar bij het 
Royal Syndicat d’Initiative van 
Somme-Leuze, rue de l’Eglise 4, 5377 HEURE. 

 
 La Plaine Sapin 6 Km 
 Een oriëntatietafel en een weids uitzicht laten u  
 de Famenne, de Ardennen en de Condroz  
 ontdekken. Dit was de belangrijkste dropping  
 plaats voor het Verzet tijdens de Tweede  
 Wereldoorlog. Vanaf de zomer van 2020 zal er  
 een picknickplek voorzien worden.

Vertrek : Rue Sir Hugh Fraser of Lovat - 5377 BONSIN 

Volg de wandeling met groene 
rechthoek die zich enkele meters ten 
noorden van deze plek bevindt.

Thematische wandelingen

GOED 
IDEE
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De Top van de gezinswandelingen 
(Deze wandelingen bieden een meerwaarde aan gezinnen die leuke activiteiten zoeken)

• ASSESSE 
 Educatief bos van Courrière
 - 3 bewegwijzerde
  wandellussen 1,7Km - 2,3Km - 2,8Km
 - 20 borden over de bomen 
 - 20 borden over de lokale biodiversiteit
 - 1 picknickplek met barbecu
 - 1 gezondheidsparcours
 - 1 zoektocht “Mes Carnets d’Aventures” 
  (zie p. 47)
 - 2 educatieve modules 

Ingang : rue des Grands Joncs  
5336 Courrière. 

• CINEY 
 Oriëntatieparcours in de stad
 > Technisch Parcours : > 20 borden 6,5 Km
 > Ontdekking Parcours : > 21 borden 6 Km 
 > Piratenparcours voor kinderen :  ± 2 Km 
   > 10 borden

Vertrekpunt : Maison du Tourisme  
Place Monseu 23 - 5590 Ciney

• GESVES Tocht van 2,4 Km
 Educatief bos van Gesves 
 - 10 borden over bosbeheer 
 - 20 plaatjes met namen van bomen
 - 5 banken
 - 1 picknickzone voor gezinnen
 - 1 zoektocht “Mes Carnets d’Aventures” (zie p 47)
 - 2 educatieve modules
 - 1 kunstwerk van “Sentiers d’Art”

Ingang bij de “Ecole d’Equitation” 
(*manege)
Rue du Haras 16 - 5340 Gesves

• HAMOIS Tocht van 2 Km
 Educatieve en ludieke wandeltocht
 in het bos van Cheumont
 Speelzone - interpretatie boards

Vertrekpunt : ingang rue d’Emptinne, 
via het pad bij het nr.15 – op 
wandelafstand van  de RAVeL spoorlijn.

• HAVELANGE Tocht van 2 Km  
 Le Sawhis - Natuurgebied met  
 gezondheidsparcours 
 - 1 sportief VitaParcours 
 - Educatieve borden
 - 1 poel
 - 1 picknickplek voor gezinnen
 - 1 zoektocht “Mes Carnets d’Aventure” (zie p. 47
 - 1 kunstwerk van “Sentiers d’Art”

Vertrekpunt: toegang bewegwijzerd 
vanaf de “route d’Andenne” - 
N983 en vanaf de  Avenue de Criel, N636

• OHEY Tocht van 2,3 Km
 Tocht van de bruggetjes
 - Borden: blauw rechthoekje, niet geschikt  
  voor kinderwagens 
 - 3 borden over de fauna en flora
 - 1 picknickzone – barbecue
 - 1 kunstwerk “Sentiers d’Art”

Vertrekpunt : 94 rue du Tilleuls (bij het 
Toeristisch infopunt) - 5350 Ohey

• SOMME-LEUZE Tocht van 2,5 Km
 Bos van Champaille in Nettinne 
 - 1 voettocht van 2,5Km
 - 1 picknickzone voor gezinnen 
 - 1 spelwandeling “Mes Aventures 
  d’Enchanteur” (zie p. 45)

Vertrekpunt : Rue St-Donat - 5377 Nettinne 

• 2 EDUCATIVEN WINDMOLEN PARKEN : 
 CINEY - Het windmolen park van Pessoux 
  3,5 km

Toegankelijk via de rijksweg N4 (afrit Maffe 
- Pessoux). Picknickzone, bewegwijzerde 
parking. Het hele jaar vrij toegankelijk. 
Gesloten van november tot maart.

 GESVES 7 km
 Het windmolen park «De reuzinen van
 de Samson»                               

Vertrek : Kerk van Gesves (Chaussée de 
Gramptinne) - groene ruit

GOED IDEE Hou je van een ritje op de rug van een poney of een ezel ? Dat is mogelijk ! 
meer info p 60



13 spelwandelingen  
voor kinderen van 5 tot 12 jaar 

(zelfstandig spelen), 
gans het jaar beschikbaar.

Deze wandelingen voeren 
je mee naar een magische 

wereld vol mysteries en 
uitdagende spelletjes die je 

moet oplossen.

Tijdens de wandeling met je 
ouders, ontdek  je de streek 

terwijl je meedoet aan 
super leuke activiteit !

4 VOETTOCHTEN 
MET “LEERLING-
TOVENAAR KIT”

2 VOETTOCHTEN 
MET DIGITALE APP

7 VOETTOCHTEN 
MET JE BOEKJE 

VOOR AVONTUREN

IN CINEY - HAMOIS -
MIECRET - NETTINNE IN GESVES - GOESNES

IN CINEY – GESVES - HAILLOT 
- HAVELANGE - CHARDENEUX - 

COURRIERE- MOHIVILLE

Voor deze 4 avonturen heb je 
nodig : een leerling-tovenaar kit 

waarin een aantal zaken 
zitten die goed van pas komen, 

moest je de verschrikkelijke heks 
Condruza ontmoeten ! 

Deze “kits” kosten tussen € 9  
en € 12 in onze online-winkel,  
bij het Maison du Tourisme 
Condroz-Famenne of in de 

regionale toeristische infopunten.

Deze 2 avonturen zijn gratis 
beschikbaar op je smartphone  

of tablet met de app  
“Mes Aventures d’Enchanteur”.  

Download ze snel met je digitale 
app (via de Playstore van Android 

of de App’Store van Apple).

Voor deze 7 avontuurlijke 
zoektochten kan je een “Carnet 

d’Aventures” (* boekje met  
avonturen) kopen. Er staan een 

twintigtal  raadsels in die je kunt 
oplossen tijdens de wandelingen 

van ± 3 km

Ze kosten amper  3 € in onze 
online-winkel, bij het Maison 

du Tourisme Condroz-Famenne 
of in de regionale toeristische 

infopunten. 
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WAT ZIJN DE OPDRACHTEN VOOR GEZINNEN
BIJ DIE 13 AVONTUREN ?

4 VOETTOCHTEN MET DE LEERLING-TOVENAAR KIT

IN HAMOIS
(vanaf 6 jaar)
Ga op zoek naar een 
ondergrondse plek waar 
de kabouters gevangen 
zitten en bevrijd ze !

Zoektocht in 
het dorp en 
via de 
RAVeL-spoorlijn.

IN NETTINNE
(vanaf 5 jaar)
De dieren in het 
sprookjesbos leren je met 
de toverstok om te gaan !

Zoektocht
in het 
bos.

IN CINEY 
(vanaf 8 jaar)
Je gaat op zoek  
naar de beroemde  
koe Marguerite !

Enquête in het 
centrum van 
Ciney.

IN MIECRET
(vanaf 8 jaar)
Hier ga je op speurtocht 
om de magische fontein 
te vinden !

Enquête 
in het dorp.
OPGELET ! 
dit avontuur 
gaat niet door 
in de winter
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2 VOETTOCHTEN MET DIGITALE APP
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WEET JE
Eens je avontuur is afgelopen,

krijg je als leerling-tovenaar een paswoord 
dat je moet inbrengen op  

www.mesaventures.be
om zijn/haar geheime pagina te kunnen lezen !

Daarop vind je immers de magische formule 
die je extra krachten geeft !

Hoe meer avonturen je beëindigt, hoe meer krachten je verzamelt !

IN GESVES
(vanaf 5 jaar)
Vind de magische amulet 
vóór Condruza er mee 
aan de haal gaat !

Zoektocht 
in het dorp.

IN GOESNES
(vanaf 9 jaar)

Ga op zoek naar 
de dief van de 
koe zodat er 
geen nieuwe 
oorlog uitbreekt !

Enquête 
in het dorp.

WAT ZIJN DE OPDRACHTEN VOOR GEZINNEN
BIJ DIE 13 AVONTUREN?
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7 VOETTOCHTEN MET JE BOEKJE VOOR AVONTUREN

IN COURRIERE
(vanaf 8 jaar)
Hier moet je een code 
vinden waarmee je een 
koffer kunt openen. Daar 
zit de magische formule 
in die de boosaardigheid 
van heks Condruza kan 
wegtoveren !

Zoektocht 
in een bos.

IN CHARDENEUX
(vanaf 8 jaar)
Fernand, de postduif, 
heeft je hulp nodig om zijn 
bestemming te vinden !

Zoektocht 
in het dorp.

IN HAVELANGE
(vanaf 8 jaar)
Help Taupetiveux het 
magische ingrediënt uit 
het recept van de tovenaar 
Olibrius te vinden !

Zoektocht in een 
natuurreservaat.

IN MOHIVILLE
(vanaf 8 jaar)
De diadeem van Mohiville 
is zoek! Help Eugénie hem 
terug te vinden.

Zoektocht
in het dorp.

IN HAILLOT
(vanaf 8 jaar)
2 opdrachten : 
1. Help Louison zijn familie 
 terug te vinden
2. Vind een geheime plek !

Zoektocht in een bos.

IN GESVES
(vanaf 8 jaar)
We moeten Cigonie helpen  
de baby’s bij hun 
pleeggezinnen  
af te leveren !

Zoektocht
in een bos.

IN CINEY (vanaf 8 jaar)
Help Gustave met zijn 
geheugen, hij vergeet 
teveel !

Zoektocht 
in het 
stadscentrum.

Meer info :
www.mesaventures.be

PRIJS : 
- Kit Hamois : 9 € - Kit Ciney : 10 €
- Kit Miécret : 9 € - Kit Nettinne : 12 €
TIP : 1 kit of 1 boekje/gezin

- Avontuurboekjes : 3 €/boekje
- App Mes Aventures d’Enchanteur : GRATIS



5 €

Kunst in openlucht
Een wandeltraject van 141 km met zo’n  
50-tal kunstwerken in volle natuur!
Zin in een buitengewone wandeling in de natuur ? 
Met kunstwerken die hier en daar opduiken ?

«Sentiers d’Art en Condroz-Famenne» is 
één van de nieuwste toeristische attracties 
van Wallonië. Het domein met de kunstwerken 
strekt zich uit over meer dan 141km in de regio 
Condroz-Famenne (dorpen : Assesse, Ciney, 
Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze). 
Je kunt er een vijftigtal land’art installaties 
bewonderen, ontworpen door Belgische en 
internationale artiesten.

Tijdens je wandeling kan je uitrusten in 7 
kunstzinnige en originele schuilplaatsen of, 
waarin je als het hard regent, kan schuilen. Vaak 
liggen die in de nabijheid van een bivakzone. 
De schuilplaatsen en de bivakzones zijn enkel 
bestemd voor wandelaars. Opgelet ! In die 
omgeving is de boswetcode van toepassing en 
als je die niet respecteert, riskeer je een boete. 

 Een kaart op  
 NGI-achtergrond 
 met het geheel 
van de lussen en de 
voorstelling van de 
werken is beschikbaar 
voor 5 € bij het Maison 
du Tourisme Condroz-
Famenne en bij alle 
toeristische diensten van 
de streek.

Het is mogelijk de kaart 
te bestellen op 
www.sentiersdart.be

GOED 
IDEE

Het pad is gratis en het hele jaar toegankelijk, 24/24 
en 7/7 voor alle niet-gemotoriseerde gebruikers.

NIEUW - In 2022 : “Sentiers d’Art” stelt je een 
kleurrijk artefact voor ! 3 fresco’s zullen enkele kale 
muren omtoveren in een culturele hotspot. Je zal 
ze kunnen bekijken in de gemeentes Ciney, Hamois, 
Havelange, … 

In de maak : een nieuw wandelparcours “Street 
Art” in Ciney (een gezamenlijk project van de stad 
Ciney en haar Cultureel Centrum).

Een ander nieuwtje : meer wandellussen met o.a. één 
van 20 km in de gemeente Assesse !

Kunstpaden
BELEEF 

EEN UNIEKE 
WANDELERVARING
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Kunstwegen kan je 
herkennen aan de rode 
rechthoek.

Opgelet ! Kleine paadjes zijn niet 
bewegwijzerd.
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Of je nu kiest voor een 
lange wandeltocht, of voor 
een korte voettocht met de 
kinderen, alles is mogelijk.

Het pad van 141 km is bewegwijzerd (rode 
rechthoek met opschrift ‘Sentiers d’Art’). 
Je kunt het volgen, gespreid over meerdere 
dagen of kiezen voor een deel ervan. 
Twaalf gezinslussen van 7 tot 16 km 
langs de route, laten toe enkele werken te 
ontdekken (opgelet : de lussen op de kaart 
zijn niet meer bewegwijzerd wanneer ze 
het pad verlaten).

Je kunt de route ook volgen met de fiets !
Buiten het hoofdpad werden routes voor 
MTB en elektrische fietsen uitgetekend 
door onze partners. Zij laten toe de 
kunstwerken te ontdekken via bis-routes 
die speciaal werden uitgedacht.

Je vindt de verschillende
uitgewerkt routes op :
www.sentierdart.be

Wil je langs de kunstpaden 
verblijven ?
Er werd een lijst gemaakt van de 
verschillende gastenkamers en het 
ongewoon logies langs de kunstpaden.
Zij vormen een netwerk dat enkele 
specifieke diensten aanbiedt (picknick, 
bagagevervoer, …) tijdens uw tocht(en).

Vindt de lijst terug op
www.sentiersdart.be

rubriek ‘Verblijfplaatsen’



Meer info ? 
Maison du Tourisme Condroz-Famenne 

Place Monseu 23 - 5590 Ciney
+32(0)86/40.19.22

info@sentiersdart.be -  www.sentiersdart.be 
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Dit project is geïnspireerd op
‘la Fête de Mai’ (het meifeest) dat sinds 2001

georganiseerd wordt door de vzw
Vagabond’art in de gemeente Gesves. 

www.lafetedemai.org 

Bij Land Art maakt de artiest direct gebruik van wat hij/zij in 
het landschap en in de natuur aantreft. Hij/zij werkt dus met 
natuurlijke materialen (twijgjes en takken uit het bos, stenen, 
bladeren, hooi, …). Die installaties staan onder invloed van 
de tijd en de weersomstandigheden tot ze helemaal oplossen 
in hun omgeving. Ze zijn dus vaak vergankelijk en biologisch 
afbreekbaar. Die van “Sentiers d’Art” zijn wel stevig gebouwd en 
kunnen een paar jaar meegaan.
Je zal dus kunstwerken zien die aan het aftakelen zijn, dat is 
normaal !

 

 Een excursie op maat ?
 De kilometers aanpassen 
 aan je ambitie ?

Onze DIY-wandelwidget helpt je bij de voorbereiding van je micro-avontuur !  
Hij stippelt je traject uit, vindt de meest geschikte parcours rond je verblijfplaats, 
berekent de afstand tot een hoeve, zoekt een goed restaurant in de buurt van 
je route,… Kortom, ontdek het traject “Sentiers d’Art” (*Kunstpaden) en verken 
de streek Condroz-Famenne tot in de kleinste details ! 

Vind deze handige tool op www.sentiersdart.be

Fonds européen agricole pour le 
développement rural : l’Europe 
investit dans les zones rurales.

Avec le soutien du 
Commissariat

Général au Tourisme.

GOED 
IDEE
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Er gebeurt altijd iets in Condroz-Famenne
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De niet te missen 
evenementen :
 • Eind maart : Vuursculpturen  
  van La Spirale
Ambachtslieden maken monumentale 
houten sculpturen en staken ze in 
brand. Animaties vanaf 16u30.
www.laspirale.be

 • Weekend van Pasen en
  weekend van 21 juli : Ciney
  Puces et Antiquités – Ciney 
Het evenement is al 30 jaar een
echt instituut en het is de meest
geprezen beurs van Wallonië op
het gebied van antiek, mooie
brocante en verzamelingen.
 +32(0)83/21.33.94 
www.cineyexpo.be

 • 1e weekend van mei : Festival
  Passion Robinson – Chevetogne
Internationaal festival van de
hutten, woonwagens en wonen in
de natuur.
+32(0)83/68.72.11 
www.domainedechevetogne.be

 • Eind mei : Sentiers d’Art 
  (Kunstpaden, de 7 gemeenten  
  van het Maison du Tourisme)
Ontdek gedurende 10 dagen 
de nieuwe Land’Art werken die 
geplaatst werden door Belgische
en internationale kunstenaars
www.sentiersdart.be 

• Half juni : Bovelo des 
  Saveurs – Ciney
Fietstocht met ‘streekproducten’-
haltes en diverse animaties op
ongewone plaatsen.
 +32(0)86/40.19.22 
www.bovelodessaveurs.be

Ontdek de streek het hele jaar via haar evenementen,  
zoals deze van het Domein van Chevetogne, van Ciney Expo,  

de tentoonstellingen van het Kunstambachtcentrum ‘La Spirale’, de begeleide 
en thematochten, maar ook de aanraders van het Maison du Tourisme !

Alle informatie en eventuele updating vindt u op www.destinationcondroz.be

 • Half juni : Village ouvert et
  fleuri - in een van de dorpen
  van Gesves 
Een ontdekkingsdag waarbij de
inwoners hun huis, tuin, atelier…
openen voor gasten. 
Diverse animaties.
+32(0)83/67.02.14  
www.gesves.be

 • Laatste weekend van juli : 
  Bluebird Festival - Ohey
Het grootste van de kleine 
festivals van de Condroz : 
muzikaal en cultureel en culturele 
escapades.
www.bluebirdfestival.be

 • In juli en augustus, tijdens  
  3 weken : Safari Ciney 
De Place Monseu wordt een strand. 
Animaties, spelletjes, concerten,...
www.ciney.be

 • 2de weekend van september :
Open Monumen Dag in Wallonië
www.journeesdupatrimoine.be

 • 3e zondag van september:
  Fête de la Route du Fromage
  Maffe en Gros-Chêne
Markten met streekproducten 
(kaas en andere voedingswaren)
waarbij u een rechtstreeks contact
krijgt met de producenten.
Bezoeken aan kaasfabrieken en
straatanimatie.
 +32(0)86/40.19.22

 • Laatste twee weekends 
  van september : 
  Courges en fête - Ohey
Weekends speciaal gewijd aan
komkommerachtigen en aan alle
andere herfstproducten.
+32(0)473/93.97.70
www.lesjardinsdevertumne.be

• Laatste zondag van
  september : Balades et  
  vous, festival van de
  themawandeling  
Een ongewone plek (landgoed
of kasteel) ontvangt uitzonderlijk
mensen voor begeleide 
wandelingen op verschillende
thema’s (natuur, lekker eten, 
erfgoed, katten...)
 +32(0)86/40.19.22 
www.destinationcondroz.be 

 • Oktober, natuurmaand in  
  de gemeente Assesse.
Activiteiten, opleidingen, 
animaties. 
 +32(0)83/66.85.78 
www.assessetourisme.be

 • Eerste zondag van oktober :
  De Trappistenwandeling - 
  Gesves
Wandeling van ongeveer 5 km met 
proeven van Trappisten en andere 
lokale producten.

 • 1e zaterdag van de
  herfstvakantie : Halloween
  vertelwandeling – Nettinne
Kom de heks Eglantine redden in
het bos van Nettinne.
Theatrale wandeling vanaf 16 u,
op reservatie.
 +32(0)86/32.25.67 
www.somme-Leuze.be

Eindejaars- 
feestelijkheden : 
kerstmarkt van de tuinen van 
Vertumne (Ohey) en van La Spirale 
(Natoye) en de Fééries du Parc, 
het niet te missen evenement in 
Ciney.

Profiteer van een evenement
om te overnachten in een streeklogie. U vindt heel wat mogelijkheden in de streek !

Zie p.100
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Praktische info van het Domein van Chevetogne 
Openingsuren :
• Natuur-dagen (maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag  
 vanaf Pasen tot Allerheiligen / behalve tijdens de 
 schoolvakanties en feestdagen)
• Recreatie-dagen (woensdag, weekend, feestdagen en 
 verlengde weekends op Pasen, Allerheiligen en 
 schoolvakanties)
• Fun-dagen (dagen met evenementen vanaf 27/06 tot 28/08)

Toegangsprijs tot het Domein :
Volgens een vaste kalender 
• Natuur-dagen : 12€/wagen
• Recreatie-dagen : 10€/pers.
• Fun-dagen : € 15/pers.
• Kinderen van 0-5 jaar vergezeld van de ouders : gratis
• Groepstarief vanaf 20 pers.

Prijs voor 2 musea :
Begeleid bezoek mits reservering:
• de toegang tot het NEM is inbegrepen in de toegangsprijs  
 van het Domein recreatie/fun-dagen. Toegankelijk gans het  
 jaar mits reservering.
• begeleid bezoek van het MHiN: van 3€  tot 6€/persoon  
 (volgens de periode)

Openingstijden : Check de site op Internet

Nem
Nature Extraordinary Museum

Het NEM, “Nature Extraordinary 
Museum”, stelt de natuur voor 
in haar mooiste, subliemste 
en meest dromerige vorm. Je 
maakt er kennis met kikkers die 
‘vergaderen’ in een cabinet, een 
zeemeermin van de zuidelijke 
zeeën, de Minotaurus (half 
man/half stier). Je kunt er de 
wonderkamer bezoeken en 
honderden spannende boeken 
raadplegen, …
Midden in de tuin van de Esplanade, 
kan je nu terecht in “L’antre du 
délicieux savoir“ (*toevluchtsoord 

van de zalige kennis). Dit buitengewone museum 
vestigt de aandacht op het denkbeeldige, de  
droom, het ethische, gewoonweg op ‘het gevoel’.

Het Provinciale
Domein van Chevetogne

het domein, opgeluisterd door een lokale groep 
jazzmuzikanten. Je wordt verwacht vanaf 10u30 
bij het infopunt van het Domein. De toegang is 
inbegrepen in de prijs. Verplichte reservering via  
083/687.211.
Rendez-vous Nature : je kunt op zondagmorgen 
om 10u, volgens een kalender met thema’s, 
deelnemen aan een rondleiding met een passionele 
gids. Die vertelt je bijvoorbeeld over de bever, de 
buizerd, het volledige reservaat, … + 3€/persoon. 
Verplichte reservering via 083/687.211. Je vindt 
de kalender op www.domainedechevetogne.be 
(honden niet toegelaten).

Dit recreatiedomein vervult alle wensen gezinnen 
met kinderen : super leuke speelruimtes, meerdere 
aangelegde tuinen, sportieve activiteiten te land 
en te water,  een uitgebreid cultureel aanbod, 
picknickplaatsen, plekjes om tot rust te komen, 
een toeristische trein, een mini-boerderij, een 
zwembadzone in openlucht (open juli / augustus), 
voortreffelijke bewegwijzerde wandelpaden, 
aangepast aan personen die minder goed te 
been zijn, verblijfplaatsen voor gezinnen en 
groepen, restaurants, … en nog veel meer unieke 
activiteiten een gans seizoen lang. 
Elke zondag, van de 1ste mei tot half oktober, 
start om 11u “Les matins câlins-matins 
jardins” op de esplanade. Je kunt er ook kiezen 
voor een begeleide wandeling door de tuinen van 
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Mhin
Musée d’Histoire(s) Naturelle(s) 
(Literatuurkundig museum)

Le Musée d’Histoire(s) Naturelle(s) 
is een centrum dat de literatuur 
voorstelt zoals een kind of een 
jeugdig persoon die interpreteert. 
Je ontdekt er de mooiste verhalen 
of avonturen van je kindertijd, 
omringd door fantastische objecten 
en decors.  Loop het museum door 
van zaal tot zaal (9 gedecoreerde 
ruimtes). Je vindt er zeker inspiratie in de galerij 
van de helden, de schaduwkamer, de schuilplaats, de 
overgroeide Khmer-tempel of ook nog het atelier van 
Marcel Marlier (illustrator van o.a. de kinderboekenreeks 
Tiny).Toegankelijk uitsluitend na reservering.

PROVINCIAAL DOMEIN VAN CHEVETOGNE
5590 CHEVETOGNE
A +32(0)83/68.72.11
) info.chevetogne@province.namur.be
m www.domainedechevetogne.be
U Retrouvez le Domaine de Chevetogne sur 
 Facebook FB/DomaineChevetogne

GOED 
IDEE

Escape Game 
in de zalen 
van het Museum

Zi
ch

 o
n
ts

pa
n
n
en

 e
n
 v

er
m

ak
en



55

Zi
ch

 o
n
ts

pa
n
n
en

 e
n
 v

er
m

ak
en



Le Chemin de Fer
du Bocq

ALGEMENE INFORMATIE :
A +32(0)495/61.49.56
) info@cfbocq.be

Reservaties voor groepen, administratie :
A +32(0)477/68.28.22
) groupes@cfbocq.be
m www.cfbocq.be

Toeristische trein : 
Ciney-Spontin-Bauche (Yvoir)
“Le Chemin de Fer du Bocq” is een toeristische 
museumspoorlijn die de steden Ciney en Yvoir 
(Bauche) verbindt doorheen de vallei van de Bocq, 
een bijrivier van de Maas. Deze enkelsporige lijn 
is de ideale manier omeen prachtig landschap 
te ontdekken vanuit een onverwachte hoek. Op 
de lijn rijden momenteel kleine, panoramische 
motorwagens gebouwd in 1952.
Tijdens bepaalde weekends worden stoom- en/
of diesellocomotieven ingezet. De treinrit is 
uitgelegd om de verschillende uitzichten beter 
te waarderen, enkele anekdotes over de lokale 
geschiedenis of nog een paar geografische 
bijzonderheden te kennen… Opstappen kan bij 
alle haltes van de lijn.
Op dezelfde dag worden verschillende heen- 
en terugritten ingelegd. Zo kan men bij een 
bepaalde halte afstappen en later, na een 
gastronomisch tussendoortje of een wandeling, 
zijn reis voortzette met een volgende trein. 

Prijs :
• Volw. 12+ : 12€ online / 13€ ter plaatse
• Kinderen 4 - 11 : 6€ online / 6.50€ ter paatse
• Gratis voor kinderen 0 - 3 jaar.

Openingstijden : 
Vertrek van het station van Spontin om 11u, 13u 
en 15u
Duur van de tocht : ± 1u30
Sommige dagen, toegang in Ciney
(zie website: www.cfbocq.be)

Openingsuren :  
Vanaf 2 avril tot 6 november 2022, elke zondag en alle 
feestdagen en schoolvakanties. 
Begeleid bezoek: om 14u00 en 16u00 (1h30)
Tarief : 
volwassenen: € 12, Kinderen: € 9, 
senioren/studenten: € 10
Reservering verplicht en betaling online.
Rue de Strouvia, 3 - 5340 GOYET (Mozet)
A +32(0)4/275.49.75
) info@grottesgoyet.be
m www.grottes-goyet.be
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De Grotten 
 van Goyet

Zin om te onthaasten, dol op de 
natuur en op boeiende ontdekkingen ?
De Grotten van Goyet bevinden 
zich midden een vredig golvend 
landschap met afwisselend diepe 
bosrijke valleien en uitgestrekte 
groene velden. Vertrouw je dag toe 
aan een archeoloog die je in dit 
bijzonder onderaards erfgoed veilig 
kan begeleiden. Weetje : deze plek is 
een van de meest toonaangevende 
prehistorische sites van Europa.

Een pedagogische onderdompeling in ruimte en 
tijd in het landschap van de Condroz.

Volg de sporen uit het verleden in het landschap 
van het heden. Ga op zoek naar het onzichtbare 
via animatiebeelden met educatieve tools, uniek 
voor Wallonië. De menselijke aanwezigheid duikt 
overal op, zelfs daar waar je het niet verwacht !

Dit project is combinatie van een parcours van 
3km, buiten in openlucht, en een pedagogisch 
verantwoorde digitale versie binnen. Je leert 
scherper observeren door te speuren naar 
sporen die mensen van vroeger en nu in het 
landschap hebben achtergelaten.

Info en reservatie : 
+32(0)83/67.02.14 - Bureau voor Toerisme en 
Cultuur van Gesves - www.cap-condroz.be

Prijs : voor groep van min. 10 pers. : 
 12€/volw - 8€/kind

Duur van deze attractie : een voormiddag of 
een complete dag. Je kunt ook combineren met 
een bezoek aan de grotten van Goyet

Rue de Strouvia, 3 
5340 GOYET (Mozet)
mwww.cap-condroz.be 

OP DE SITE 
VAN DE GROTTEN 
VAN GOYET

CAP Condroz
(Centre d’Animation des Paysages

en coeur de Condroz)

GOED IDEE
(GEZINNEN)

Ontdek de grotten op een andere 
manier tijdens een multimedia 
en zintuiglijke rondleiding.
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A +32(0)474/44.42.26 (Dany)
A +32(0)475/68.44.94 (Roland)
A +32(0)85/41.37.48 (begin van de avond)
) museeheritagegoesnes@gmail.com

Erfgoedmusea - 3 Musea    
in Goesnes (Ohey)

Museum
“Héritage Terre et Homme“
(Erfenis Land en Mens) 
Ruelle de l’Agent (à côté du 66 rue du Pilori)
5353 GOESNES

Dit museum herbergt gevarieerde verzamelingen 
(fossielen, prehistorische / Gallo-Romeinse / 
middeleeuwse voorwerpen, oude beroepen, 
geschiedenis van de “Guerre de la Vache”. 
Het laat u ook de culturen van de 5 continenten 
ontdekken, naast kunst en ambachtswerk van hier 
en elders.

“Ecole en Héritage“
(Erfenis van het school)
Dit museum biedt u een ervaring in een school 
uit de tijd van toen, met oude banken, houten 
schooltassen, pennendozen, leien, kleerklopper 
(om meppen te geven), telraam en didactisch 
materiaal van vroeger.

Museum
“Héritage 14-18 & 40-45“
Chemin de Tahier, 72a – 5353 GOESNES

Dit museum herbergt schrijnende 
getuigenissen van de Grote Oorlog, de 
Tweede wereldoorlog en de verzameling 
“Guy Maréchal met” 250 maquettes van 
vliegtuigen uit de periode 40-45. Het laat u 
kunst uit de loopgraven ontdekken (14-18), 
brieven en aangrijpende voorwerpen van de 
twee oorlogen (memoires van soldaat Bert 
Hansen ANZAC, netwerken “Dame Blanche”
en “Clarence”, documenten van het Geheim 
Leger) alsook herdenkingscreaties.

Prijs :
• Gratis toegang voor de twee eerste musea ;
• 1€ voor het museum van de twee oorlogen om  
 aan de exploitatiekosten van de musea te helpen.

Openingstijden :
• Ieder eerste zondag van de maand van 10u tot  
 18u (of op afspraak het hele jaar).
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Begeleid bezoek: het dorpje, het parcours «Couleurs/Senteurs/Saveurs» 
(*kleuren/geuren/smaken), het «Parc Pandemia» en  
«La Roseraie expérimentale» (*experimentele rozenkwekerij) van Goesnes.

GOED IDEE 
(GEZINNEN)

Maak gebruik van het bezoek aan 
de musea om de spelwandeling 
«Mijn avonturen» door Goesnes 
te beleven. Je moet de dief vinden 
van de koe voordat er een nieuwe 
oorlog uitbarst ! 

Enquête in het dorp + info p 46



La Spirale,
Kunstambachtcentrum

Ontdek het werk van een vijftigtal professionele 
artiesten en meester-vaklieden.
De enige plaats in Wallonië waar je zoveel 
creatieve know-how aantreft, gans het jaar 
lang. Je vindt dit pareltje in een gerenoveerde 
hoeve. 
Keramisten, glasblazers, beeldhouwers, 
kopersmeden, juweelontwerpers, houtdraaiers, 
timmermannen, ijzersmeden, mandenmakers, 
wevers, papierkunstenaars,… stellen je hun 
oprecht vakmanschap voor. Een uitstap die 
zeker de moeite loont !
Naast meer dan 4 toonzalen, is er een nieuwe 
educatieve ruimte die je alles leert over de 
verschillende ambachtelijke/artistieke kunsten.
Buiten kan je prachtige sculpturen bewonderen 
rond de vijvers en de educatieve moestuin.
Weet dat ze hier ook twee kleine wandelingen 
organiseren.
De eerste vindt plaats in de tuin. Met behulp 
van informatieve bordjes leer je over het 
belang van de duurzame biodiversiteit van 
dieren en planten.
De tweede brengt je naar de hoogste plek van 
de hoeve met een mooi zicht op het dorp. Je 
vindt er ook prachtige foto’s en enkele teksten 
uit het boek “Eloge des artisans” (*Lofrede 
voor de ambachtslieden).
En “last but not least”: deze site biedt een 
gerenoveerde picknickzone, deel van het  
parcours “Les Sentiers d’Art”. Je kunt er van 
een zalige pauze genieten langs een rivier. Wil 
je een barbecue organiseren ? Dat is hier ook 
mogelijk.
Bovendien is “La Spirale” een goede uitvalbasis 
voor mooie wandelingen in de regio van de 
Condroz. Ga op ontdekking !
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Chaussée de Namur, 22
5360 NATOYE
A +32(0)83/69.07.90
) contact@laspirale.be
m www.laspirale.be

Prijs : 4 € (gratis onder 16 jaar)

Openingstijden (periodes en uren) :
• Vanaf 1 april t.e.m. 27 november 2022, open  
 van woensdag tot vrijdag van 13u tot 17u 
 en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10u  
 tot 12u en van 13u tot 18u.
• In juli en augustus: open van maandag tot  
 zaterdag van 13u tot 18u en elke zondag en  
 feestdag van 10u tot 12u en van 13u tot 18u.

Les Basses 13 - 5590 CINEY
A +32(0)475/90.43.22
) info@wildspoon.be 
m www.wildspoon.be 

Workshops natuur en handwerken of voettochten van één dag. 

Tijd om los te laten, om te creëren en te leren, tijd voor jezelf 
gunnen en vooral, je goed voelen. Je hebt de keuze om te werken 
met hout, aarde of planten. Of liever een wandeling of een 
workshop handwerken ? Ontwerp je eigen broodmand in keramiek, 
of een kruik, een lepel, ander mandje, … en neem ze mee naar huis.

GOED IDEE
(GEZINNEN)

De kleinsten hebben ook wat 
te doen. Je kunt een boekje voor 
hen kopen “carnet ludique” 
(slechts € 1). De kinderen kunnen 
er hun indrukken in schrijven bij 
hun bezoek aan deze mooie site. 
Ze krijgen het gezelschap van de 
mascotte “Le Spiralien” die hun 
creativiteit stimuleert.

Wildspoon.be

GOED
IDEE

Op de tweede en vierde zondag van de maand, zullen enkele van de creatieve 
ambachtslieden zijn ter plaatse en demonstreren hun kunst. Een geweldige 
kans voor het publiek om een moment van passie te delen.
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Rue du Musée, 9 • 5370 BARSY
A +32(0)2/725.09.22
) musee@musee-monopoli.be
m www.musee-monopoli.be

Museum MonopoliDit museum, opgericht in 1988 door 
Renato Monopoli, is een plek waar 
oorspronkelijk verschillende soorten koetsen 
waren ondergebracht, 
waaronder het rijtuig 
van zijn grootvader. Maar 
doorheen de tijd heeft deze 
hartstochtelijke verzamelaar 
er ook voorwerpen van zijn 
verschillende passies in 
ondergebracht.
Rond de initiële kleine 
verzameling schilderijen van 
zijn voorouders, is er nu 
een grote verscheidenheid 
aan vitrine- en publiciteits- 
automaten te zien, 
mechanische en elektrische. 
Zij dateren uit de periode 
1850 - jaren 1960 en zorgen 
voor een terugkeer naar uw 
kindertijd.
Renato Monopoli is ook gefascineerd door 
mechanische muziek en verzamelde door 
de jaren heen draaiorgels, automatische 
accordeons, mechanische piano’s, orchestrions 
en andere muziekdozen.
Verder ontdekt u hier oude caféspelen, grote 
maquettes van schepen, een verzameling 

pijpen, miniatuurcarrousels....
Renato Monopoli is een 
gedreven man die graag zijn 
passies deelt en u een leuk 
moment laat beleven in dit 
museum waar alle automaten 
nog steeds werken !

Aarzel niet om de website
van het museum 

www.musee-monopoli.be 
om alle persartikelen, video’s 
en andere getuigenissen en 

televisiereportages.

Prijs : Gratis toegang
Openingstijden :

• Bezoek op afspraak.
• Opening van april tot eind oktober.
• Parking voor groepen.

Rue Haute 12
5332 CRUPET
A +32(0)477/40.25.54
) galerieartpero@gmail.com 
m www.artpero.be 

ASSESSE
ArtPero 
Artistieke vitrine : één gevarieerde 
expositie per maand, van mei tot 
oktober.
Openingstijden : 
• open van vrijdag tot zondag van 15u  
 tot 19u
• op feestdagen: enkel mits reservering

Rue de la Pichelotte, 9 E
5340 GESVES
A +32(0)83/670.346 
) exposbibliogesves@proximus.be  

GESVES
Tentoonstelingsruimte van  
de gemeentelijk bibliotheek

Rue Bierwa, 1
5374 MAFFE 
A +32(0)83 63 39 35  
) info@cchavelange.be   

HAVELANGE
La Maison qui Bouge 

Tentoonstellingzalen

DE CULTURELE CENTRA
VAN DE STREEK STELLEN OOK EEN

TENTOONSTELLINGPROGRAMMA
VOOR OVER HET HELE JAAR !

• Assesse : +32(0)83/66.85.78 
• Ciney : +32(0)83/21.65.65
• Gesves : +32(0)83/67.02.14
• Hamois : +32(0)83/61.11.91
• Havelange : +32(0)83/63.39.35
• Ohey : +32(0)85/82.44.77 
• Somme-Leuze : +32(0)86/32.02.65



Pony-, ezel-, koets-, 
paardrijden
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PONYRIJDEN : 

Chez Lulu
Familiestal. 
Ontdekking van de paarden 
met de familie.
Rond Bois, 3 - 5340 SORÉE
A +32(0)497/40.08.91
) contact@chezlulu.be
m www.chezlulu.be

Poney Club du Forbot
Tochten voor ervaren ruiters 
op afspraak.
Gesloten : op maandag.
Chemin du Forbot, 15
5590 JANNÉE
A +32(0)83/68.88.96
A +32(0)495/85.20.02
) info@forbot.be
m www.forbot.be

Poney Club 
du Pré d’Amite
Georganiseerde wandelingen 
op afspraak, met begeleider, 
te paard of met een pony.
Rue de la Sapinière, 18
5340 GESVES
A +32(0)475/74.06.84
) amourchevaux@gmail.com
m www.gesvesponeyclub.be

Ecuries d’Ivoy
Begeleide ponyritjes 
of met een koets
Ivoy, 1 
5330 MAILLEN
A +32(0)81/41.41.61 
 +32(0)476/23.55.06
) fionalefevre@gmail.com

Aux poneys de Là-bas
Georganiseerde wandelingen 
met pony.
Rue Léon Pirsoul, 3
5340 Haltinne
A +32(0)493/94.79.32
) auxponeysdelabas.magali@gmail.com 
U Facebook/Aux-poneys-de-la-bas 

La ferme du bois
du BOCQ
Begeleide ponyritjes en 
ontdekking van boerderijdieren 
met de familie.
Rue du bois du Bocq, 5
5364 Schaltin
A +32(0)479/65.34.13
) flodecaus@gmail.com 
m www.fermeduboisdubocq.be 

Centre équestre 
des Jonquières
Tochten voor ervaren ruiters
of initiatie op afspraak.
Chemin des Lorrains, 25
5590 LEIGNON
A +32(0)477/58.82.93
A +32(0)475/73.98.57
) lesjonquieres@gmail.com
m www.manege-jonquieres.be

Centre équestre 
de Chevetogne
Ruitercentrum van Chevetogne
Tochten mogelijk op afspraak, 
lessen, wandelingen, toer met 
een poney of met een calèche.
Het ruitercentrum biedt ook 
een gite aan (48 personen) 
waarvan de huur gratis
toegang geeft tot het park.
A +32(0)478/39.78.34
m www.ce-chevetogne.be

GOED IDEE 
(GEZINNEN)

EZELRIJDEN : 

Flâneries
Georganiseerde wandelingen 
met een ezel.
Rue du Monument 30 
5364 Hamois
A +32(0)498/79.51.47
) sopbouchat@gmail.com 
U Facebook/flaneries

Donkey Détour
Onbegeleide ritjes met een ezel. 
Ongewone ervaring te ontdekken 
van de Kunstwegen van Gesves.
A +32(0)478/50.67.17
) donkeydetour@gmail.com  
U Facebook/DonkeyDetour 

GOED 
IDEE

Wandel met je gezin 
langs de kunstwegen 
met ezels



Boerengolf
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Ferme de la Bourgade
Boerengolf is een buitensport overgewaaid uit 
Nederland. Het is een variatie op het reguliere 
golfspel.
Boerengolf is lekker lopen in de natuur en de 
weilanden met vrienden, familie of collega’s. 
Ideaal voor een familie-uitje of een dagje weg 
met vrienden of collega’s.

Openingstijden :  
• Open van woensdag tot zondag van 10u  
 tot 18u (laatste vertrek om 16u)
• Gesloten op maandag en dinsdag
• Boerengolf allen op reservatie
Tarief :  
• Volwassenen: 6€.
• Kinderen van 5 tot 12 jaar: 3,50€
• Groepsprijs van f 20 personen : 5,50/volw.  
 en 3€/kind
Honden (kleine en grote) zijn niet toegelaten.

Vergeet je laarzen of wandelschoenen niet.

Moressée, 10 - 5377 HEURE
A +32(0)86/21.13.60
) info@golffermier.be
m www.golffermier.be

Mini-golf

Provinciaal Domein van Chevetogne
Mini-golf (18 holes). Vrij toegang in 
het seizoen. Activiteit inbegrepen in de 
toegangsprijs (zie p.51)
A +32(0)83/68.72.11
) info.chevetogne@province.namur.be
m www.domainedechevetogne.be

GOED 
IDEE

Op de helft van de weg, 
is een picknick beschikbaar 
(reservering verplicht).

Golf

Ferme du Grand Scley - 5372 MÉAN
A +32(0)86/21.44.54
) info@fivenationsdurbuy.be
m www.fivenationsdurbuy.be

Five Nations Durbuy Golf Club
Five Nations is een van de meest spectaculaire 
en mooie parcours in de Benelux. 
De Golf Five Nations bevindt zich in een 
uitzonderlijke en gevarieerde omgeving. De 
18-holesbaan (Par 72), die in 1990 door 
golfarchitect en topkampioen Gary Player 
werd getekend, is een bijzonder competitieve 
uitdaging met veel afwisseling. Het 120 hectare 
groot domein, dat zich uitstrekt over een weids 
plateau en een kleine beboste vallei, richt zich 
tot alle handicaps. De kwaliteit van de baan 
en de omkaderende infrastructuur waarborgen 
een unieke ervaring in een golvend landschap. 
Enkel spelers die in het bezit zijn van een 
federatiekaart en met een handicap van 
minimun 36 hebben toegang tot de baan.

GOED
IDEE Hotel en restaurant ter plaatse
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Hengelen

Au bout de la ligne
Recreatiefhengelcentrum
La Foulerie, 88 
5370 FAILON
A +32(0)83/61.51.48 
A +32(0)489/16.19.48
) amg.lafoulerie@gmail.com 
m www.auboutdelaligne.be

Eaux Racines
Hengelen op reservatie aan 
de vijver van Serinchamps, 
grootste wateroppervlak van 
de Famenne
5590 SERINCHAMPS
A +32(0)473/61.05.98
) goijenjulien@gmail.com
m eauxracines.be

Les Étangs du Bocq
Vijvers voor forelvissen.
Verkoop en verhuur van vis
visuitrusting. Taverne.
Geopend vanaf het eerste 
weekend in april tot het 
laatste weekend in oktober,
alleen op zaterdag, Zon- en 
feestdagen.
Vanaf de 2e week van juli 
tot eind augustus: elke dag 
behalve donderdag.
Openingstijden :  
Vissen : 7u-18u30
Taverne : 7u-19u00
Jaarlijkse sluiting van 
november tot en met maart
Rue d’Achet 15/A
5360 HAMOIS
A +32(0)494/25.15.831
) pecheriedubocq@gmail.com
m www.etangsdubocq.be
U Facebook/lesetangsdubocq/

Les Étangs d’Evelette
Vijvers van forelvissen
Route d’Havelange, 103A 
5350 EVELETTE
A +32(0)85/23.35.20
 +32(0)493/52.43.42 
) info@etangs-evelette.be
Info tarieven en uren :
m https://les-etangs-d-evelette.
 webnode.be/

La ferme pédagogique du bois
du BOCQ 
Rue du bois du Bocq, 5 
5364 SCHALTIN 
A +32(0)479/65.34.13 
) flodecaus@gmail.com 
m www.fermeduboisdubocq.be

La ferme pédagogique de Buresse 
Rue de Buresse, 51
5360 HAMOIS
A +32(0)479/40.09.33 
) dolores.beguin.buresse@gmail.com 
m www.lafermedeburesse.be

In harmonie met de natuur, in symbiose met het dier, kan het kind zich ontplooien en intense momenten 
beleven in de en delen intense momenten in de aanwezigheid van en het contact met dieren.

Pedagogische 
boerderijen



Land’Ventures
Paintball (minimum 10 personnen) 
Twee grote beboste gebieden maken het 
mogelijk de uitvoering van talrijke scenario’s 
en de meest complexe tactieken. Reflexie,
en samenwerking zal je in staat stellen te 
winnen van de tegenpartij.

Paintball Kids
voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Open elke dag van de week op reservatie
Bois Wiame, 2 - 5340 MOZET
A +32(0)476/96.73.23
) landventures@hotmail.be
m www.landventures.be

Mano Paintball
Paintball (mimimum 10 personen)  
op reservatie.
Op woensdagnamiddag, op zaterdag  
en op zondag.
Tarieven : 16€ tot 12 jaar - 22€ vanaf 13 jaar. 
Rue Saint-Martin 2b - 5354 JALLET
A +32(0)475/96.03.55
U Facebook : ManoPaintball

Vagabond’arbres
Gepersonaliseerde animaties, in het bos of in 
uw favoriete boom: bomen klimmen, zip-lijnen, 
neergestreken picknicks... met respect voor de 
natuur en mensen.
Kom u amuseren, uzelf overtreffen en de boom 
anders ontdekken.
Maximum 8 perso : vanaf 7 jaar 
Op reservatie : Thomas Maro 
Animaties in Mozet (andere plaatsen zijn mogelijk  
op aanvraag)
Chaussée de Gramptinne 201A – 5340 GESVES
A +32(0)489/50.52.03
) info@vagabondarbres.be
m www.vagabondarbres.be
U Facebook : Vagabondarbres.be

Paintball

Kano
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Bomen klimmen

Canad.be
Kano-cursussen en uitstapjes van één of meer 
dagen voor alle niveaus: op kalm water en 
op wildwater, in België en in het buitenland, 
op een sportieve manier of met de nadruk op 
reizen of ontdekken. 
Les Basses 13 
5590 CINEY
A +32(0)475/90.43.22
) info@canad.be
m https://fr.canad.be

Packraft.be
Het hele jaar door, zijn er packraft activiteiten 
kunnen tijdens de week en op aanvraag 
georganiseerd worden.
Chemin des Épicéas, 322
5377 HOGNE
A +32(0)473/85.31.24
) contact@packraft.be
m www.packraft.be



O’smoz -  
Wellnesscentrum
Fitnessruimte, spa, schoonheidsbehandelingen, 
mobiel zwembad verwarmd, brasserie en vele 
andere diensten.
Open : Fitness : 7d/7 van 9u tot 22u. 
Wellness : op reservatie : door de week van 
10u tot 20u – vrijdag van 10u tot 21u, 
zaterdag van 14u tot 18u – Zondag van 11u 
tot 17u gereserveerd voor privatief toegang.
Route de Ciney, 14 
5350 OHEY
A +32(0)85/27.11.54
) info@o-smoz.be
m www.o-smoz.be 

Club Evasion
Fitness, balneo, en lichaamverzorging.
Open : van Maandag tot vrijdag van 9u tot 
18u30 en op zaterdag van 9u tot 18u
(gesloten op woensdag, zondag en feestdagen).
Chemin de Huy, 1
5377 BAILLONVILLE
A +32(0)471/49.88.12
) info@clubevasion.be
m www.clubevasion.be

Fitnesszaal van het Omnisporthal
van Havelange
Vrije toegang tot de zaal, mogelijkheid om 
begeleid te worden door een instructeur op 
afspraak.
Openingstijden : weekdagen van 9u tot 22u, 
zaterdag van 9u tot 21u en zondag van 9u tot 12u.
Hall omnisport de Havelange, 
rue Ocolna - 5370 HAVELANGE  
A +32(0)83/63.48.78
) info@hallhavelange.be

X-treme Fitness
Fitness centrum, collectieve lessen, opvolging 
voeding, cardio, wellness, kinderafdeling, kiné 
ruimte.
Open : van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 21u30, op zaterdag van 9u30 tot 
15u en op zondag van 9u30 tot 14u. Gesloten 
op feestdagen.
Zoning de Biron - Rue de la Croix Limont, 39 
5590 CINEY
A +32(0)83/21.24.52
) info@x-tremefitness.be
m www.x-tremefitness.be
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Fitness en 
wellnesscentra



Zwemmen

Overdekt zwembad van Ciney
Sauna, hammam, glijbaan, bubbelbad  
en kinderbad !
Openingsuren :
• Buiten schoolvakantie :  
 Van dinsdag tot vrijdag : van 8u tot 9u en
 van 12u tot 13u (alleen met abonnement).
 S’avonds op dinsdag, donderdag en vrijdag :
 van 17u tot 19u.
 Op woensdag : van 13u tot 19u.
 Zaterdag : van 9u tot 12u en van 14u tot 18u.
 Zondag : van 9u tot 12u30. 
 Gesloten op maandag.
• Schoolvankantie : 
 Van maandag tot vrijdag: van 9u tot 12u en
 van 14u tot 19u.
 Zaterdag: van 9u tot 12u en van 14u tot 18u.
 Zondag: van 9u tot 12u30.
Tarief : Volw. : 4,00€ - 
Kinderen -12 jaar : 3,00€ 
Kinderen -3 jaar: Gratis
Pont Mouria, 2 - 5590 CINEY
A +32(0)83/75.01.16
m www.regiedessportsciney.be 

Provinciaal Domein
van Chevetogne
Openluchtzwembad - Kinderbad.
Openingstijden : 
toegankelijk in juli en augustus van 10u tot 
20u in functie van de weersomstandigheden.
Activiteit inbegrepen in het toegangsprijs (zie 
p51). Badmuts verplicht. Swemshort verboden.
A +32(0)83/68.72.11
) info.chevetogne@province.namur.be
m www.domainedechevetogne.be
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Tennis

Tennisterreinen

Provinciaal Domein van Chevetogne
9 tennisvelden. Ze zijn toegankelijk voor het 
publiek, na rezevering op het onthaal van het 
Domein.
A +32(0)83/68.72.11
) info.chevetogne@province.namur.be
m www.domainedechevetogne.be

Aéroclub van Maillen
(Loisir Air Club Mosan vzw)
Mogelijkheid om te ontdekken 
en oefenen : ULM, delta, 
helikopter, heteluchtballon, 
zweefvliegtuig, tractie 
zweefvliegtuig.
Inleidende vlucht - Vliegschool. 
Club-House met restaurant.
Rue Neuve Ferme, 36 
5330 MAILLEN
A +32(0)478/59.99.57
m www.ulmmaillen.eu

Te betalen, bij reservering

ASSESSE ________ +32(0)83/65.65.95 
CINEY __________ +32(0)83/21.42.66
GESVES _________ +32(0)83/67.02.14 – +32(0)479/41.02.37
HAILLOT ________ +32(0)85/61.21.71 - +32(0)478/70.66.38 
HAMOIS _________ +32(0)83/61.19.00
NATOYE _________ +32(0)83/21.67.26
OHEY __________ +32(0)85/61.14.48
SART-BERNARD ___ +32(0)472/89.10.40
SOMME-LEUZE ___ +32(0)474/53.22.16Ulv
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Streekproducten

degusteren



Streekmarkten

CRUPET (ASSESSE)
Crupet kleine markt 
Rue Haute 28- 5332 CRUPET
(in het voormalige schoolgebouw)
Elke 2e vrijdag tussen april en oktober
van 17.00 tot 21.00 uur

CINEY
Traditionele markt 
Place Monseu - 5590 CINEY
2e, 4e en 5e maandag van de maand van 9 tot 
12 uur 

HAVELANGE
Markt van lokale producenten 
Rue de la Station, 61 - 5370 HAVELANGE
(voor de kerk)
Het hele jaar door op dinsdag van 15.00 tot 
18.30 uur 

OHEY
Kleine boerenmarkt (in het Rosouxpark)
Rue du Tilleul - 5350 OHEY
Het hele jaar door op donderdag van 15.00 tot 
18.30 uur

Florange, apéritif namurois 
A +32(0)479/53.28.29 
) rensonaudrey@gmail.com 
Lokale aperitiefwijn op basis van 
citrusvruchten.
Verkrijgbaar op bestelling en in sommige 
supermarkten. St
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Aperitieven
en fruitwijnen



nieuw

Ambachtelijke bieren
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BIÈRE LA BOYARD 
5590 CINEY  
A +32(0)472/49.08.04 
) info@boyard.be
Verkooppunten : La Gaillarde (Ciney) , Le 
Bonheur est dans le Pré (Ciney), Jardihobby 
(Ciney), T’emballe pas (Ciney), Les Jardins 
de Mimie (Conjoux), Esprit de campagne 
(Hamois), L’atelier 117 (Leignon), La Ferme du 
Sacré Coeur (Natoye), Il San Marino (Ciney), Il 
Capriccio (Ciney), La Cafète du Colibri (Ciney) 
et La Piazzetta (Ciney). 

BIÈRE LA CHEVETOGNE 
5590 CHEVETOGNE 
Verkooppunten : Brasserie Delsart (Ciney), 
Louis Delhaize (Haversin), La Ferme du 
Champia (Chevetogne), Mini Market et 
Esprit de Campagne (Hamois) en in alle 
Horecagelegenheden van het Provinciaal 
Domein van Chevetogne.

BRASSERIE DU CONDROZ 
Jet 2 - 5590 CINEY (Déménagement prévu au château 
de Leignon courant 2022)  
A +32(0)497/44.08.94 
) info@brasserieducondroz.be  
m www.brasserieducondroz.be 
Verkooppunten : Jardihobby (Ciney), Léonidas 
(Ciney), La Cave De David (Ciney), L’atelier 117 
(Leignon), SUPRA Couclet (Leignon), Ferme Du 
Champia (Chevetogne), Au petit marché à moi 
(Hamois), chez Cocoricoop (Ciney), Le Bonheur 
est dans le Pré (Ciney), T’emballe pas (Ciney), 
La ferme du Sacré-Cœur (Natoye), Les Jardins 
de Mimie (Conjoux), Le Baty (Havelange) et Li 
Bia Bokal (Assesse)

BRASSERIE GESVOISE 
Rue de Courrière 43 - 5340 FAULX-LES TOMBES 
A +32(0)485/57.77.74 
) info@hepta.be 
m www.hepta.be 
Verkooppunten : in de brouwerij, au Jardin de 
Pascal, à la fromagerie du Samson (Gesves), Geo 
Frais (Ohey), T’emballes pas, chez Cocoriccop 
(Ciney), Restaurant La Dernière Pièce (Ohey).

BRASSERIE DU CAMÉLÉON
Rue de la Fagne 34 - 5330 ASSESSE
A +32(0)476/61.04.82 - +32(0)83/21.84.61
) secretariat@brasserieducameleon.be
m www.brasserieducameleon.com
Verkoop online en in de brouwerij.

BRASSERIE MINNE 
Zone Industrielle Nord, 9 - 5377 BAILLONVILLE 
A +32(0)475/87.83.66  
) info@brasserieminne.be 
m www.brasserieminne.be 

Verkooppunten : Super Ciney (Ciney), le 
Panier Nature (Havelange), la Ferme André 
(Havelange), Louis Delhaize (Maffe), Le Baty 
(Havelange), Proxy Delhaize (Havelange), la 
Ferme de la Bourgade (Moressée) et Noiseux 
Délifrais (Noiseux), Proxy Delhaize (Ohey et 
Havelange), Cocoricoop, Traiteur Envie du Jour 
(Havelange), M&P Brasseries (Ciney), Au Petit 
Marché à moi (Hamois), Take Eat (Ciney), 
Tennis Club Saint-Gilles (Ciney).

GENGEAVIA 
La sociéte coopérative des Gesvois 
Rue de la Sapinière 48a - 5340 GESVES   
A +32(0)495/23.76.18 
m www.gengeavia.be 
Verkooppunten : Esprit de Campagne 
(Hamois), Le Jardin de Pascal (Gesves) et le 
Mini-market (Gesves).

LA TRAP’TAUPE 
Point du jour, 13 - 5376 MIÉCRET 
A +32(0)498/39.51.65 
) damienhausman.beers@gmail.com 
m www.traptaupe.be
Verkooppunten : in de brouwerij, Esprit de 
campagne (Hamois), Le Poids Taré (Havelange). 

NPB NANOBRASSERIE 
Rue des Comognes 5a - 5360 NATOYE 
) npbrasserie@gmail.com 
m www.npbrasserie.com
Verkooppunten : in de brouwerij, Ferme de 
Stée en Ferme du Sacré coeur (Natoye), Le 
Bonheur est dans le Pré (Ciney), Li Bia Bokal 
(Assesse), Esprit de campagne (Hamois)

Bièrez-vous promoot de kwaliteitsvolle
ambachtelijke bieren van onze streek via
proeverijen, initiaties,

Rue du Stade, 1 - 5364 SCHALTIN 
A +32(0)497/04.36.48 
) degustation@bierezvous.be    
m www.bierezvous.be

GOED 
IDEE

Proeverij ter plaatse. 
Open op woensdag van 11.00 tot 15.00 uur,
Donderdag van 8.30 tot 15.30 uur,
Vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en
Zaterdag van 11.00 tot 21.30 uur.
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Ambachtelijke
slagerijen
GEMEENTE ASSESSE
FERME DE CORIOULE 
Chaussée de Marche, 2 - 5330 ASSESSE   
A +32(0)473/894.676 
) guillaume_fastre@skynet.be 
m www.fermedecorioule.be
Abrac en BBB vlees in verpakkingen, kip en 
tarwemeel tarwebloem op bestelling.

FERME DE COUX 
Ivoy - 5530 MAILLEN  
A +32(0)476/75.67.47 
) herbietyc@gmail.com
BBB vleespakketten en gezouten vleeswaren op 
reservering alleen.

Ô BON BOUCHER  
7, Chaussée du Luxembourg
5336 COURRIÈRE
A +32(0)485/62.78.80 
) obonboucher@gmail.com
Streekvlees, traditionele charcuterie, 
delicatessen, kazen.
Open van donderdag tot dinsdag, van 8.00 tot 
18.30 uur, behalve op zaterdag tot 18 uur en 
zondag tot 16 uur. Gesloten op woensdag.

GEMEENTE CINEY

BOUCHERIE BOURGEAU 
Rue de Barvaux, 148 - 5590 HAVERSIN  
A +32(0)83/22.03.88 
Open van dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 19.00 uur en 
zondag van 9.00 tot 12.30 uur. 
Gesloten op maandag.

BOUCHERIE DU CENTRE 
Rue du Centre, 36 - 5590 CINEY  
A +32(0)83/68.96.57 
) info@boucherieducentre-ciney.be 
m www.boucherieducentre-ciney.be 
Open van dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 
18.30 uur, zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en 
zondag van 9.00 tot 12.00.  
Gesloten op maandag en feestdagen.

BOUCHERIE 
«CHEZ OLIVIER ET SÉBASTIEN» 
Rue du Commerce, 11 - 5590 CINEY  
A +32(0)83/23.11.56 
m www.chezolivietetsebastien.be 
Open van maandag tot zaterdag van 9u tot 
13u en van 14.00 tot 18.00 uur. 
Gesloten op zondag.

BOUCHERIE VALFRAIS 
Allée des Abattoirs 1 - 5590 CINEY  
A +32(0)83/61.53.44 
) boucherie.ciney@valfrais.com
Open van maandag tot zaterdag van 8.30 tot 
18.00 uur. Gesloten op zon- en feestdagen

BOUCHERIE DUTERME 
Rue de la Gare, 118 - 5590 LEIGNON  
A +32(0)83/21.12.28 
) eric.duterme@skynet.be 
m www.boudindeleignon.be 
Open van dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot 
18.30 uur en zondag van 9.00 tot 12.30 uur. 
Gesloten op maandag.

CONDROZ-GIBIER 
Allée des artisans, 17 - 5590 CINEY  
A +32(0)83/21.83.18 
) info@starsavor.com 
m www.starsavor.com
Voor wild, verkoop van 1 oktober tot 5 januari.
Open van dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot
12:30 en van 13:30 tot 18:00. 
Voor pluimvee, verkoop het hele jaar door op
bestelling. Gesloten op zondag en maandag.

GEMEENTE GESVES 
BOUCHERIE BOURGEAU 
Chaussée de Gramptinne, 161 - 5340 GESVES 
A +32(0)83/67.71.05 
) bourgeaugesves@skynet.be   
Open van dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 
12.30 uur en 14.00 tot 18.30 uur, zaterdag 
van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 
uur en op zondag van 9.00 tot 12.30 uur.
Gesloten op maandag.

GEMEENTE HAMOIS
BOUCHERIE «AU PÈRE LAHAUT» 
Chaussée de Namur, 29a - 5360 NATOYE  
A +32(0)83/40.00.50 
Open van maandag tot zaterdag van 9u tot 
13u en van 14.00 tot 18.00 uur. 
Gesloten op zondag.
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BOUCHERIE DE LA FERME
DU SACRÉ-COEUR  
Chaussée de Namur, 80 - 5360 NATOYE  
A 32(0)83/68.98.23 
) info@fermesacrecoeur.be
Open van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 
18u.

BOUCHERIE DU CONDROZ 
Rue d’Achet, 6 - 5360 HAMOIS  
A +32(0)83/61.14.24 
) laboucherieducondroz@gmail.com 
Open van dinsdag tot zaterdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.00 tot 18.30 uur, zondag 
van 9.00 tot 12.00 uur. Gesloten op maandag.

BOUCHERIE GILLET 
Rue de Flostoy, 11 - 5364 SCHALTIN  
A +32(0)83/61.12.44 
) lucgillet@skynet.be 
Open van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
18.30 uur (zaterdag tot 18.00 uur). Gesloten 
op zondag.

GEMEENTE HAVELANGE 

AU PANIER NATURE (+ streekproducten) 
Rue des Forges, 18 - 5370 VERLÉE  
A +32(0)83/63.44.62   
m www.paniernature.be 
Open van maandag tot zaterdag van 8:30 
tot 12:30 en van 14.00 tot 18.30 uur. 
Gesloten op zondag.

BOUCHERIE CHRISTOPHE & AURORE 
Rue de la Station, 45
5370 HAVELANGE  
A +32(0)83/63.33.87 
Open van dinsdag tot zaterdag 
van 8.00 tot 18.00 uur. Zondag van 8.00 
tot 12.30 uur. Gesloten op maandag 
en zondag van 1 oktober tot 31 maart.

GEMEENTE OHEY 

BOUCHERIE A LA FERME 
DEVILLERS-HUET 
Rue de Filée, 43
5353 GOESNES  
A +32(0)474/16.43.44
Open op woensdag van 11.30 tot 18.30 uur
en zaterdag van 10.00 tot 18.30 uur.

BOUCHERIE GEO’FRAIS 
Rue de Ciney, 22 
5350 OHEY 
A +32(0)85/25.56.91. 
Open van dinsdag tot zaterdag van 8.30 
uur tot 18.30 uur. Gesloten op maandag en 
zondag.
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Bakkerijen

GEMEENTE CINEY

BOULANGERIE BOECKX 
Rue Saint-Hubert, 8 - 5590 CINEY  
A +32(0)83/21.25.70 
Open van woensdag tot 
zaterdag van 7.15 uur tot 
19.00 uur, zondag van 7.15 
tot 18.00 uur. Gesloten op 
maandag en dinsdag.

BOULANGERIE DELHAYE 
Rue Saint-Gilles, 57 - 5590 CINEY 
A +32(0)83/21.79.00 
) info@delhaye.be 
m www.delhaye.be 
Open van maandag tot 
zaterdag van 7.00 tot 18.30 
uur. Gesloten op Zondag.

BOULANGERIE 
GERLACHE 
Rue du Commerce, 49 - 5590 CINEY 
A +32(0)83/21.48.26  
m www.patisserie-gerlache.be 
Open van woensdag tot
Zaterdag van 7.15 tot 18.00 
uur, Zondag van 7.15 tot 
17.00 uur. Gesloten op 
maandag en dinsdag.

BOULANGERIE 
LE PAIN PERDU 
Grand-Route, 125
5390 CHAPOIS 
A +32(0)83/73.01.39 
 +32(0)472/95.33.80 
) justine.gallez@gmail.com 
Open op maandag, 
donderdag en vrijdag van 
7.30 tot 18.00 uur en 
zondag van 7.30 tot 15h. 
Gesloten op dinsdag en
woensdag.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE BORLON
Rue de Barvaux, 169
5590 HAVERSIN
A +32(0)83/68.81.73
Open van 7.30 tot 13.00 uur 
en van 14.00 tot 18.00 uur
14.00 tot 18.00 uur, zondag 
van 7.30 tot 15.00 uur.
Gesloten op maandag en 
donderdag.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE HENNAU 
Rue du Commerce, 144
5590 CINEY 
A +32(0)83/21.56.21  
m www.henneaupatisserie.be 
Open van woensdag tot 
vrijdag van 7 tot 18 uur,
zaterdag en zondag vanaf 7 
uur tot 17.00 uur. Gesloten 
op maandag en en dinsdag.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE 
VANDERCAMMEN 
(2 adressen in Ciney) 
Rue du Commerce, 2 
5590 CINEY 
A +32(0)83/21.59.68 
Open elke dag van 7.30 
tot 18.00 uur, behalve op 
donderdag.

Rue du Marché couvert, 1
5590 CINEY 
A +32(0)83/21.74.70 
Open van maandag tot 
zaterdag van 7.15 uur tot 
18.00 uur en zondag van 
7.15 tot 13.00 uur.
Gesloten op donderdag.

) info@vandercammen.be   
m www.vandercammen.be

BOULANGERIE 100% 
MAISON BALTUS 
Rue de Barvaux, 145 
5590 HAVERSIN 
A +32(0)83/68.91.69
Open elke dag vanaf 7 uur.
tot 18 uur (zondags tot 16h).

GEMEENTE GESVES 
BOULANGERIE BERO
Route d’Andenne, 5
5340 FAULX-LES TOMBES 
A +32(0)81/57.06.77 
Open elke dag behalve 
dinsdag en woensdag van 
7.30 uur tot 18.30 uur 
(behalve op zondag tot 16.30 
uur). 

BOULANGERIE 
KEMPINAIRE
Rue Monty 16 - 5340 SOREE 
A +32(0)83/21.76.37 
Open van 7.30 tot 18.00 uur 
(zondag tot 17.00 uur).
Gesloten op maandag.

BOULANGERIE 
SOHET-LALOUX 
Chée de Gramptinne, 145 
5340 GESVES 
A +32(0)83/67.72.06 
) boulangeriegesves@proximus.be 
Open van maandag tot 
zaterdag (behalve woensdag) 
van 7.30 uur tot 18.30 uur, 
zondag vanaf 7.30 uur tot 
16.30 uur.

GEMEENTE OHEY
BOULANGERIE-
PÂTISSERIE CARPENTIER 
Rue de Reppe, 118 - 5350 OHEY 
A +32(0)85/25.55.03 
) boulcarp@hotmail.com 
Open van woensdag tot
zondag van 8 tot 18 uur. 
Gesloten op maandag en 
dinsdag.

GEMEENTE HAMOIS
BOULANGERIE DÉLICES 
Rue Croix Limont, 2
5363 EMPTINNE 
A +32(0)83/61.35.41 
Open van woensdag tot 
vrijdag van 7.45 tot 18.00 
uur, zaterdag van 8 tot 18 
uur en zondag van 8 tot 17 
uur. Gesloten op maandag 
en dinsdag.
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BOULANGERIE HUET-
PAUL ET CÉCILE 
Chaussée de Namur, 44
5360 NATOYE 
A +32(0)83/21.23.46 
Open van donderdag tot 
zaterdag van 9.00 tot 18.30 
uur en zondag van 8.15 uur 
tot 18.30 uur. Gesloten op 
Maandag, dinsdag en woensdag.

BOULANGERIE 
ROLLAND-WARNON 
Chaussée de Liège, 60
5360 HAMOIS 
A +32(0)83/61.11.89 
) info@rolland-warnon.be 
m www.rolland-warnon.be 
Open elke dag van 7.45 uur 
tot 18.30 uur. Gesloten op 
woensdag en donderdag.

GEMEENTE HAVELANGE
TARTINES
ET POTIQUETS 
Avenue de Criel, 11C
5370 HAVELANGE 
A +32(0)83/67.76.71
Open van maandag tot 
vrijdag van 7 tot 18 uur, 
zaterdag van 8 tot 16 uur en 
zondag van 8 uur tot 13 uur. 
Gesloten op woensdag.

BOULANGERIE 
KEMPINAIRE 
Rue de la Station, 89 
5370 HAVELANGE 
A +32(0)83/63.34.49 
Open elke dag van 7.30 tot 
12.30 uur en van 13.00 tot 
18.00. Op zondag tot 17.30.

GRIGNE DE GAUTHIER 
Rue Albert Billy, 48 
5370 PORCHERESSE 
A +32(0)483/02.78.21 
) hello@lagrignedegauthier.be 
m www.lagrignedegauthier.be  
Aanwezig op de markt van
Havelange op dinsdag van
15.00 tot 18.00 uur. Bestel
mogelijk via de website. 
Statiegeld in de plaatselijke 
winkels van streekproducten 
in de regio (zie website).

GEMEENTE 
SOMME-LEUZE
PECHES CHOCOL’ATHE 
Chemin de Huy, 17 
5377 BAILLONVILLE 
A +32(0)495/42.56.02 
) athenais.collard@hotmail.com 
Bakkerij en banketbakkerij
op bestelling.

GEMEENTE ASSESSE

BOULANGERIE PIERSON 
Chaussée du Luxembourg (N4), 7 
5336 Courrière 
A +32(0)83 65 53 01
) info@pierson-courriere.be 
m www.pierson-courriere.be 
Elke dag van 7 tot 20 uur.

NÉLIS & FILS 
Place communale, 13 
5330 Assesse 
A +32(0)83 65 53 37 
) boulangerienelis@skynet.be 
Open elke dag van
6.30 uur tot 18.30 uur.

75

St
re

ek
pr

od
u
ct

en
 d

eg
u
st

er
en

nieuw



Chocolade

AUX DOUCEURS GLACÉES
Rue du Monty, 9D
5377 NETTINNE
A +32(0)479/58.62.77 
) manon.go@hotmail.com 
Ijs en chocolade
Open van woensdag tot zaterdag van 14.00 tot 
18.00 uur, Zondagmorgen op afspraak.

CHOCOLATERIE SIGOJI 
Rue du Commerce, 123
5590 CINEY 
A +32(0)83/65.57.50 
) info@sigoji.be   
m www.sigoji.be 
Verschillende soorten chocolade 
en chocolaatjes gemaakt van 
originele bonen.
Open van dinsdag tot zaterdag
van 9 tot 18 uur.

MA LITTLE CUISINE
Chocolade- en suikerwerkwinkel
Chaussée de Gramptinne, 128 - 5340 GESVES
A +32(0)497/40.01.91
) https://ma-little-cuisine.be/ 
Pralines in verschillende smaken, suikerwerk, 
koekjes en andere zoetigheden...
Open op vrijdag : 16.00 - 19.00 uur,
Zaterdag : 14.00 - 18.00 uur; 
Zondag : 9.30 - 12.00 uur
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Bezoekbare bedrijven
groepen

BRASSERIE MINNE 
Zone Industrielle Nord, 9 
5377 BAILLONVILLE 
A +32(0)475/87.83.66 
) info@brasserieminne.be 
m www.brasserieminne.be 
Rondleiding op zaterdag
op reservering (min. 8
mensen). Bezoek van 45 
min. gevolgd door een 
proeverij. 

CAFÉS MOSSIAT 
Rue du Centre, 22 
5333 Sorinne-la-Longue 
A +32(0)83 65 50 87 
) info@cafe-mossiat.be
m www.cafe-mossiat.be  
Rondleidingen in de 
branderij roosteren (min. 20
pers. - FR) op reservering.
Met 39 jaar ervaring, 
Mr Mossiat maakt koffie
met een techniek van
braadtechniek bij lage 
temperatuur die zorgt voor 
een gelijkmatig kookproces 
van de koffiebonen, wat 
resulteert in een beter 
evenwicht tussen zuurheid 
en bitterheid. De koffie 
die op deze manier wordt 
geproduceerd is veel 
makkelijker te verteren.

CIDRERIE DU CONDROZ 
Rue Froidefontaine , 1 
5370 BARSY  
A +32(0)83/21.11.31  
) secretariat@cidrerieducondroz.be 
m www.cidrerieducondroz.be 
«De ambachtelijke cidermakerij in de Condroz 
is één van de eerste in België. Ze produceert 
appelwijn en alcoholische dranken, vrij van 
chemische stoffen, met respect voor de natuur, 
de mensen en de traditie. Het zijn vruchtenwijnen 
met een keurmerk, eigen aan en typisch voor de 
Condroz. Hier werkt men met oudere onbehandelde 
Belgische appelvariëteiten en het gistproces 
verloopt in eiken tonnen wat een natuurlijke 
mousse ring in de fles veroorzaakt.» 
Rondleidingen alleen voor groepen op afspraak.
Open huis gedurende het jaar : zie website.
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MOUTARDERIE BISTER ASBL 
Tourisme et Tradition
Rue du Parc Industriel 10 (Zoning d’Achêne) - 5590 ACHÊNE  
A +32(0)496/43.77.38 
) info@tourisme-et-tradition.be 
m www.tourisme-et-tradition.be 
Producering en verdeling van verschillende soorten mosterd
(waaronder L’Imperiale), de piccalilly, uitjes, augurkjes en 
kappertjes beschikbaar in alle grote supermarkten. Voor groepen :  
Geleide bezoeken het hele jaar na reservatie (min. 15 pers.). Op 
aanvraag kan u genieten van een smakelijke maaltijd, bereid 
op basis van onze producten (min. 25 pers.). Voor individueel 
bezoek: Van midden juni tot eind september. Kassa alle dagen 
geopend vanaf 9u30, behalve op vrijdag. Geleide bezoeken op 
9u45, 11u en 14u. Mogelijkheid tot aankoop van onze producten. 

BEZOEK VOOR GROEPEN : Geleide bezoeken het hele jaar na
reservatie (min. 15 pers.). Op aanvraag kan u genieten van een
smakelijke maaltijd, bereid op basis van onze producten (min. 25
pers. Max 100 pers).

INDIVIDUELEN : Van midden juni tot eind september. Kassa alle
dagen geopend vanaf 9u30, behalve op vrijdag. Geleide bezoeken 
op 9u45, 11u en 14u. Mogelijkheid tot aankoop van de producten.

SPECIAAL VOOR SCHOLEN : Workshop mosterd» : maak je eigen 
mosterd en breng hem terug naar huis !

SOCIÉTÉ ALVENAT 
Rue Houisse, 15 (Zoning d’Achêne) - 5590 ACHÊNE  
A +32(0)83/66.86.00 
) info@alvenat.com
m www.alvenatproduction.com 
Productie van koolzaadolie en afgeleide producten. Een 
natuurlijke olie met een frisse smaak en een licht nootachtige 
neus. Verkooppunten : Zie website. Rondleidingen voor groepen 
alleen door afspraak.



Voedselolie

Kaasmakkerijen

SOCIÉTÉ ALVENAT 
Rue Houisse, 15 (Zoning d’Achene) - 5590 ACHENE 
A +32(0)83/66.86.00  
) info@alvenat.com  
m www.alvenatproduction.com 
Productie van koolzaadolie. 
Verkooppunten : Zie website.
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ATELIER 117 
Rue de la Gare, 117D 
5590 LEIGNON  
A +32(0)486/11.75.23 
) latelier117@gmail.com 
Open van woensdag tot 
vrijdag van 10.00 tot 12.30 
uur en van 13.30 uur tot 
18.00 uur, zaterdag van 9 
tot 18 uur. Gesloten op Zon- 
en feestdagen.

L’ARTIS’ÂNE
ET COMPAGNIE 
Rue des Spirous 21 - 5377 SINSIN 
A +32(0)497/99.82.50 
) lartisane.et.compagnie 
 @hotmail.com 
Winkel elke dag open door  
op afspraak.

BERGERIE DE LA DIÈLE 
Chemin de la Dièle, 1
5330 ASSESSE 
A +32(0)479 86 69 28 
) clairedewez@hotmail.com
m www.bergeriedeladiele.be 
Rechtstreekse verkoop op 
de boerderij. Open op vrijdag 
vanaf 16u tot 18u30 en 
zaterdag van 9u tot 12u.

CHÈVRE-FEUILLE 
Voie des Gérons, 258
5351 HAILLOT  
A +32(0)476/35.37.28 (kaasfabriek)
 +32(0)476/97.57.12 (geitenboerderij) 
) chevrefeuilles@gmail.com 
m www.chevre-feuille.be 
Rechtstreekse verkoop 
op de boerderij. Open van 
maart tot het einde van 
december op vrijdag en 
zaterdag van 10 tot 12 uur.

FERME DU CHAMPIA 
Impasse Saint-Maurice
5590 CHEVETOGNE  
A +32(0)474/79.63.28 
A +32(0)472/91.40.48 
) fermeduchampia@skynet.be 
Rechtstreekse verkoop op 
de boerderij : Open van 
maandag tot vrijdag van 16u 
tot 19u, zaterdag van 9 tot 
18 uur. Gesloten op zondag.

FERMIÈRE DE MÉAN 
Route de Durbuy, 14
5374 MAFFE 
A +32(0)86/32.23.43  
) lafermieredemean@skynet.be 
Verkooppunten : Winkel 
André (Maffe) en markten.

FERME
DE LA BOURGADE 
Moressée, 10 
5377 MORESSÉE (Heure)    
A +32(0)86/21.13.60  
 +32(0)474/75.40.57 
) info@golffermier.be  
m www.golffermier.be 
Rechtstreekse verkoop op 
de boerderij op donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. 
Verlengde uren in zomer (zie 
website).

FERME DE STÉE 
Rue de Stée, 61
5590 BRAIBANT  
A +32(0)498/43.95.44 
) marieclairewylock@gmail.com 
Verkoop op bestelling.

FROMAGERIE
DU GROS CHÊNE 
Gros Chêne, 2
5372 MEAN 
A +32(0)86/32.38.60 
) info@groschene.be 
m www.groschene.be 
Rechtstreekse verkoop van 
de producent (dinsdag, 
donderdag, vrijdag : 9 uur 
tot 19 uur, woensdag : 9 uur 
tot 12 uur, Zondag : 10 tot 
19 uur). Markt van Namen , 
op zaterdag. Gespecialiseerde 
winkels en restaurants.

FROMAGERIE 
DU SAMSON 
Chaussée de Gramptinne 203 - 
5340 GESVES 
A +32(0)81/58.36.66 
) info@fromageriedusamson.be 
m www.fromageriedusamson.be 
Open op dinsdag van 9 tot 
14 uur en van woensdag tot 
zaterdag van 9 tot 18 uur. 
Gesloten op maandag en
zondag.

HALTE
AUX FROMAGES 
Rue Fontaine des Botteresses 2
5360 HAMOIS 
(Voormalig station Bormenville)
A +32(0)497/53.25.44 
) stephanierobinet@hotmail.com 
Beschikbaar op woensdag en
vrijdag van 16.30 tot 19.00 
uur

nieuw

nieuw
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AUX
DOUCEURS GLACÉES 
Rue du Monty, 9D - 5377 NETTINNE  
A +32(0)479/58.62.77  
) manon.go@hotmail.com 
Ijs en pralines. Open van 
woensdag tot zaterdag 
van 14.00 tot 18.00 uur, 
zondagmorgen op afspraak.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE ROLLAND 
WARNON SPRL 
Chée de Liège, 60 - 5360 HAMOIS  
A +32(0)83/61.11.89  
) info@rolland-warnon.be 
m www.rolland-warnon.be 
Elke dag open van 7.45 uur tot 
18.30 uur. Gesloten op
woensdag en donderdag.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE 
VANDERCAMMEN
Rue du Marché couvert, 1  
A +32(0)83/21.74.70 
) info@vandercammen.be 
m www.vandercammen.be 
Open van maandag tot zaterdag van 
7.15 uur tot 18.00 uur en zondag 
van 7.15 tot 13.00 uur.
Gesloten op donderdag.

FERME DU 
“SACRÉ-COEUR“ 
Chaussée de Namur, 80 
5360 NATOYE  
A +32(0)83/68.98.23 
) info@fermesacrecoeur.be 
Rechtstreekse verkoop op 
de boerderij van dinsdag tot 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. 

FERME DE STÉE 
Rue de Stee, 61 - 5590 BRAIBANT  
A +32(0)498/43.95.44 
) marieclairewylock@gmail.com 
Verkoop op bestelling

FRÉDÉRIC LIZEN, 
MAÎTRE GLACIER 
ARTISANAL 
Chemin des Clarinnes, 1 
5377 SOMME-LEUZE  
A +32(0)496/24.45.25  
) frederic.lizen@outlook.com 
Verkooppunten : Minimarkt 
(Noiseux), of aan het atelier 
(op reservering).

GLACES HOPOPOP 
Moressée, 3 
5377 HEURE 
A +32(0)474/44.95.45  
) hello@hopopop.bio 
m www.hopopop.bio 
Verkooppunten : zie de site 
Internet.

MONT BLANC CINACIEN 
Avenue de Namur, 59A 
5590 CINEY  
A +32(0)83/21.69.30 
m www.le-mont-blanc.be 
Open van half maart tot het 
einde van september elke dag 
van 10 uur tot 21.00 uur. Van 
oktober tot half maart geopend 
van donderdag tot zondag van
10.00 tot 18.30 uur. Gesloten 
in de week van Crocusvakantie, 
een paar dagen in November en 
de hele maand Januari.

PRÉ EN BOULE 
Rue Bierwa, 2 
5374 MAFFE  
A +32(0)86/32.23.99 
) idesert@gmail.com 
m www.lepreenboule.be 
Open vanaf het eerste weekend 
van april naar het laatste 
weekend van september, van 
woensdag tot zondag van 
15.00 tot 21.00 uur. Gesloten 
maandag en dinsdag.

PAUSE GIVRÉE 
Rue des Basses Arches, 5A 
5340 HAUT-BOIS (HALTINNE)  
A +32(0)475/50.78.44 
Open van 15/03 tot 30/09 op
woensdag van 14.30 tot 19.30 
uur, zaterdag en zondag van
14.30 uur tot 19.30 uur. In 
juli en augustus openingsuren 
tot 21.00 uur met openingen 
op donderdag en vrijdag 
bovendien. Van 1/10 tot 31/12, 
open op vrijdag van 16.30 tot 
19.30 uur, zaterdag en zondag
Zaterdag en zondag van 14.30 
tot 19.30 uur. Gesloten van 1 
januari tot 15 maart (behalve 
op bestelling). 

P’TIT MORESSÉE 
Rue de Flostoy, 50 
5364 SCHALTIN  
A +32(0)478/94.58.01  
) leptitmoressee@gmail.com 
m www.leptitmoressee.com 
Rechtstreekse verkoop op 
de boerderij van april tot 
september van woensdag tot 
vrijdag van 10 tot 18 uur 
en van oktober tot maart op 
afspraak. 
Verkooppunten : Louis Delhaize 
(Hamois), Chez Françoise (Maffe). 

SAVEURS D’ANSO 
Rue de Reppe, 129 
5350 OHEY  
A +32(0)477/35.21.82  
) tongletannesophie@
gmail.com 
Open dinsdag tot 
zaterdag van
van 11.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 
18.00 uur. Zondag 
van 11 tot 12 uur. 
Gesloten op maandag.

Ambachtelijk ijs
nieuw

Wil je een lekkere en authentieke kaas, geproduceerd 
volgens de traditionele know-how van onze kaasmakers?

Proef de Collégial van Ciney !
Deze kaas van rauwe koemelk komt uit de kaasmakerijtraditie
van onze valleien. Het combineert zoetheid en karakter. Glad
en een heerlijk unieke smaak, Collégial van Ciney laat alle 
smaken van van de goede melk van onze streek tot uiting 
komen om u een echte lokale kaas aan te bieden...

Ontdek alle verkooppunten www.fromageriecollegiale.be



Zuivelproducten
Verse melk, boter, room, yoghurts, eieren,…
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FERME DE LA BEOLE 
Béole, 12 • 5370 FLOSTOY  
A +32(0)477/39.60.69 
) ferme.labeole@gmail.com 
m www.fermedelabeole.be 
Verkoop op bestelling. 

FERME DE LA BOURGADE 
Moressée, 10 • 5377 MORESSÉE (HEURE) 
A +32(0)86/21.13.60 
) info@golffermier.be 
m www.lafermedelabourgade.be 
Rechtstreekse verkoop op de boerderij op  
donderdag, vrijdag en zondag van 10u tot 16u. 
Verlengde openingstijden in de zomer (zie website). 
Verkooppunten : La Fermière de Méan (Maffe), 
Cocoricoop (Ciney), Ferme André (Maffe), «Chez 
Francoise» (Maffe), Boucherie Bourgeau (Haversin) en 
Proxy Delhaize (Ohey). 

FERME DU BAIRY 
Rue N. Bouillon, 29 • 5377 SINSIN  
A +32(0)472/65.69.60 - +32(0)497/84.70.64  
) dawagne.leboutte@gmail.com 
Open van woensdag van 10u tot 15u, donderdag 
van 10u tot 12u en zaterdag van 13u30 tot 14u30u.

FERME DU CHÂTEAU 
Ossogne, 35 • 5370 HAVELANGE 
A +32(0)83/63.31.73
Rechtstreekse verkoop op de boerderij elke dag van 
9u tot 18u, behalve dinsdag, donderdag en zondag. 
Verkooppunten : Panier Nature (Verlée) et Panier  
de Victor (Havelange). 

FERME HENRARD – SERVOTTE 
Rue du Pilori, 70 • 5353 GOESNES   
A +32(0)479/73.19.12 
Rechtstreekse verkoop op de boerderij op zaterdag. 
Verkooppunt : Ecomarché (Ohey).

FERME DU CHAMPS DU BOIS 
Champs du Bois 5c • 5370 PORCHERESSE   
A +32(0)491/87.22.54 
) serresdelachapelle@outlook.com
Open op woensdag van 13u tot 17u30 en 
zaterdag van 9u tot 13u.

FERME D’HODOUMONT 
(alleen rauwe melk) Beauduin Philippe 
Rue Dreve Charlotte en Bourg, 3 • 5354 JALLET  
A +32(0)476/42.26.73 
) philippebeauduin@hotmail.com 
m www.fermebeauduin.blogspot.com 
Rechtstreekse verkoop op de boerderij op 
bestelling. Levering mogelijk volgens volumes en 
afstanden.

FERME OTTOUL  
Rue de Porcheresse 5 - 5361 MOHIVILLE  
A +32(0)83/61.14.17 - +32(0)477/79.33.66 
Rechtstreekse verkoop op de boerderij 

LA FERME ANDRE 
Route de Méan, 11 • 5374 MAFFE  
A +32(0)475/37.42.32 
) philippe@lafermeandre.be  
m www.lafermeandre.be 
Verkoop ter plaatse van dinsdag tot 
donderdag van 10u tot 18u30 , vrijdag en 
zaterdag van 9u tot 18u30. Gesloten op 
zondag en maandag.

FERME DU BERGER 
Chaussée de Marche, 8 • 5363 EMPTINNE  
A +32(0)83/61.24.03 - +32(0)477/31.16.72 
Open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 12 en 
van 14.00 tot 17.00 uur. Gesloten op zondag 
en maandag. 

FERME ROOSENS 
Rue Flaminette, 5 • 5374 MAFFE  
A +32(0)494/79.99.35 
Biologische kippen op reservatie. Eieren van 
kippen met vrije uitloop.

VACHE SANS TACHE 
Rue de Belvaux 4 • 5377 SINSIN 
A +32(0)496/02.60.21  
) info@lavachesanstache.com  
m www.lavachesanstache.com 
Biologische en Limousin kippen op bestelling.

MONTEGNET 
René Lambert 
Montegnet, 2 - 5370 FLOSTOY  
A +32(0)83/63.38.69 
 +32(0)495/33.25.57 
) relambert@hotmail.com 
Mogelijkheid om forel van de boerderij te 
kopen op reservering.
Bezoeken voor groepen mogelijk.

Forel

Gevogelte



Fruit en groenten
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AU NOM
DE LA TERRE 
Rue de Skeuvre, 9 
5334 MAIBELLE 
A +32(0)476/63.96.04 
) pierredaoust27@gmail.com
Open in het seizoen op 
zaterdag en zondag (van 
maart tot mei en van 
oktober tot december). 
Buiten het seizoen op
zondag op afspraak.

AUX JARDINS DU 
GRAND-DUC 
Rue Tour de Muache, 22
5340 HALTINNE 
A +32(0)494/98.79.29 
) denisjeremie@gmail.com
Aanwezig op de markten in
Havelange en Ohey.

CHAMP PAYSAN 
Clément Tournis 
Rue de Huy, 171
5350 OHEY 
A +32(0)498/75.21.43 
) info@lechamppaysan.com 
m www.lechamppaysancom 
Productie van gecertificeerd 
biologisch fruit en groenten. 
Open op woensdag en 
zaterdag van 14.00 tot 18.00 
uur. 

COMPAGNONS 
DU SAMSON 
Ry Del Vau, 5 
5340 GESVES  
A +32(0)83/67.89.11 
 +32(0)478/78.38.30  
) lescompagnonsdusamson@hotmail.be 
m www.lescompagnonsdusamson.com
Biologische groentemandjes  
in de vorm van een 
abonnement

DU LÉGUME À LA SOUPE  
(rondtrekkende soepverkoper)
Rue de l’Eglise, 28 - 5376 MIECRET  
A +32(0)498/77.48.34 
Aanwezigheid op het plein in
Havelange op woensdag van
van 17.00 tot 19.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 
13.00 uur en op de rue de
Champion in Schaltin 
(dorpskern van het dorp) 
op dinsdagen van 17.00 tot 
19.00 uur. Tour in de dorpen
 op de 1e en 3e donderdag 
van de maand in Flostoy en 
Ossogne, Jeneffe en Miécret. 
De 2e en 4e donderdag van 
de maand in Verlée, Buzin, 
Failon, Maffe en Méan. 
Ook verkrijgbaar op bestelling. 

ENVIE DE GOÛT  
Rue Sous-les-Prés, 9
5330 MAILLEN 
A +32(0)478/40.40.18 
) enviedegout@gmail.com 
Jams en appelsap.
Op reservering of bij een 
van de verkooppunten : 
La Gaillarde (Ciney), 
Carrefour Market (Ciney), 
T’Emballes pas (Ciney), Li 
bia Bokal (Assesse), Ferme 
de Sacré-Cœur (Natoye), La 
Boulangerie Nélis (Assesse) 
en Le Jardin de Pascal 
(Gesves).

FERME DU 
SACRÉ-COEUR 
Chaussée de Namur, 80
5360 NATOYE 
A +32(0)83/68.98.23  
) info@fermesacrecoeur.be 
Aardbeien, aardappelen, 
pompoenen
Rechtstreekse verkoop op 
de boerderij van dinsdag tot 
zaterdag vanaf 10 uur tot 
18.00 uur.

FERME 
VANOVERSCHELDE 
Rue de Liège, 3 
5377 SOMME-LEUZE  
A +32(0)86/32.21.45
 +32(0)498/43.60.42 
Aardappelen. Verkoop 
rechtstreeks aan de 
boerderij, van augustus tot
Juni. Elke dag open. 

FERME VRANCKEN
FRAISES D´OSSOGNE 
Ossogne, 35A 
5370 HAVELANGE 
A +32(0)83/63.31.29
) info@fermevrancken.be   
m www.fermevrancken.be 
Open maandag en vrijdag
van 13.00 tot 15.30 uur en 
van 16.30 tot 18.00 uur tot 
18u, en zaterdag van 13u
tot 18.00 uur.
Winkel in Hamois : 
Chaussée de Liège 112b  
5360 HAMOIS 
A +32(0)83/21.52.06
 +32(0)478/37.37.62
Open van dinsdag tot zaterdag 
van 10.00 tot 18.00 uur. 
Gesloten op zondag en maandag.

JARDIN DES 
MYCORHIZES 
Rue de Hamel, 27 
5340 HAUT-BOIS  
A +32(0)479/02.10.17  
) info@jardindesmycorhizes.be 
m www.jardindesmycorhizes.be 
Verkoop op bestelling.

nieuw
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CYCLE EN TERRE SCRL 
Rue de la Station, 131 - 5370 HAVELANGE   
A +32(0)488/93.59.30 
) info@cycle-en-terre.be 
m www.cycle-en-terre.be 
Productie en verkoop van biologisch zaaigoed 
van Belgische afkomst en reproduceerbare 
zaden. Beschikbaar van maandag tot 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur, op afspraak.

SEMAILLES 
Rue du Sabotier 16B - 5340 FAULX-LES-TOMBES
A +32(0)81/57.02.97 
m www.semaille.com 
Biologische zaad teler voor meer dan 20 jaren. 
Alleen online verkrijgbaar en in sommige 
gespecialiseerde winkels.

JARDINS DE VERTUMNE 
Rue de Ciney, 149 - 5350 OHEY  
A +32(0)85/71.31.14 
 +32(0)473/93.97.70 
) pierre.lhoas@
 lesjardinsdevertumne.be 
m www.lesjardinsdevertumne.be 
Groenten en fruiten, tuindecoratie.
Open vanaf 15 april tot 15 
november, vrijdag en zaterdag 
van 9 tot 18 uur en op afspraak.

FERME 
AGROÉCOLOGIQUE 
DE LA PRÉALE 
Rue de la Préale 5 - 5362 ACHET  
A +32(0)474/39.53.54 
m https://www.preale.be/ 
Een verscheidenheid aan 
seizoensgebonden biologische 
groenten en fruiten in het 
seizoen. Inschrijving van
groentemandjes. Tussen april en
november, open op woensdag en
vrijdag van 16.00 tot 18.30 uur.

LÉGUMES
ETCÉTÉRA 
Rue des Rosticheux 7
5590 VINCON (Sovet)  
A +32(0)489/20.65.75 
Open op woensdag van 14u tot 
18u en zaterdag van 10 tot 18 
uur.

LES FRAISES
DU BOIS DE SAINT-PAUL 
Rue Bois Saint-Paul, 121 
5362 ACHET 
A +32(0)497/04.17.80   
) el.dumont@hotmail.com
Verkoop op bestelling vanaf 1 mei
tot 1 juli.

LES LÉGUMES
D’EMILE ET CAMILLE 
Rue de Vérenne 15 
5590 LES BASSES  
A +32(0)494/21.05.69
 +32(0)497/80.19.52
) info@emileetcamile.be
m leslegumesdemileetcamille.be
Open op woensdag van 14u tot 19u. 

MYRTILLES  
DE CHARDENEUX 
Rue d’Ocquier, 1
5377 CHARDENEUX (BONSIN) 
A +32(0)478/63.05.65 
) myrtilles.chardeneux@gmail.com 
Handgeplukt fruit verkocht van 1 
augustus tot half september.
Rechtstreeks verkocht van de
producent. Mogelijkheid om je 
eigen bosbessen.
Diepvriesfruit beschikbaar zolang 
de voorraad strekt. Verpakking: 
500g, 1kg en meer.
 
PRÉ GOURMAND 
Rue de la Louve 
5377 HEURE 
A +32(0)470/58.21.80 
) contactspregourmand@gmail.com 
m contactspregourman.wixsite.com/
 lepregourmand 
Biologische tuin van vergeten 
groenten.
Open van maandag tot donderdag 
van 8.30 tot 16.30 uur, vrijdag 
van 8.30 tot 14.30 uur en 
zaterdag van juli tot
november van 9 tot 13 uur. 

RAMÈNE TA FRAISE 
Rue du Pourrain 14
5330 ASSESSE  
A +32(0)495/12.46.70  
Lokale aardbeien zonder 
chemische meststoffen en
pesticiden. Open op maandag en 
woensdag van 16.30 uur tot
19.00 uur en zaterdag van 9.00 
tot 13.00 uur.

SERRES DE LA 
CHAPELLE 
Champs du Bois, 5c 
5370 PORCHERESSE  
A +32(0)491/87.22.54  
) serresdelachapelle@outlook.com 
Open op woensdag van 13u tot 
17u30 en zaterdag van 9.00 tot 
13.00 uur.

VERGERS D’OHEY 
Rue Monseigneur Lamy, 160 
5350 OHEY  
A +32(0)85/61.22.53 
 +32(0)474/22.16.73 
) veronique.depaye@gmail.com 
Teelt van appels, peren en
en aardbeien. Open vanaf 1 mei
tot 30 september van dinsdag tot
vrijdag van 14u tot 18u, zaterdag
van 9u tot 12u en van 14u tot 
17u. Vanaf 1 oktober, open
woensdag van 14u tot 18u en
zaterdag van 9u tot 12u en van 
14u tot 17.00 uur.

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw



Winkels 100% terroir
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AU PETIT MARCHÉ À MOI   
Chaussée de Liège, 59/a
5360 HAMOIS  
A +32(0)83/65.65.84 
 +32(0)477/43.10.43   
) info@aupetitmarcheamoi.be 
Dagelijks open van 8.00 tot 19.00 uur.

BONHEUR EST DANS LE PRÉ 
Rue Saint-Gilles, 57
5590 CINEY 
A +32(0)83/21.75.25 
) lebonheurestdanslepreciney@gmail.com 
Open van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur. Gesloten op zondag.

DÉLICES D’ITALIE 
Chaussée de Liège, 112  
5360 HAMOIS 
A +32(0)83/61.11.42 
Italiaanse producten winkel. Open van woensdag 
tot zaterdag van 10.00 tot 18.30 uur, op zondag 
van 10.00 tot 13.00 uur. Gesloten op maandag 
en dinsdag.

ESPRIT DE CAMPAGNE 
Chaussée de Liège, 39  
5360 HAMOIS 
A +32(0)83/69.91.36 
) info.espritdecampagne@gmail.com 
Open van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur. Gesloten op zondag en maandag.

FERME AGROÉCOLOGIQUE 
DE LA PRÉALE 
Rue de la Préale 5 - 5362 ACHET  
A +32(0)474/39.53.54 
m https://www.preale.be/ 
Verscheidenheid aan biologisch fruit en groenten 
in het seizoen. Abonnement van groentemandjes. 
Tussen april en november, open op woensdag en 
vrijdag vanaf 16u tot 18.30 uur.

FERME ANDRÉ 
Rue de Méan, 11
5374 MAFFE 
A +32(0)86/32.12.98 - +32(0)475/37.42.32 
) info@lafermeandre.com   
m www.lafermeandre.com 
Verkoop van biologische producten. Open vanaf 
dinsdag van donderdag van 10.00 tot 18.30 
uur, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 18.30 uur. 
Gesloten op zondag en maandag.

FERME DE LA BOURGADE 
Moressée, 10 • 5377 MORESSÉE (HEURE) 
A +32(0)86/21.13.60 
) info@golffermier.be 
m www.lafermedelabourgade.be 
Rechtstreekse verkoop op de boerderij op 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Verlengde uren in zomer (zie website).

FERME DE LINCIAUX 
Linciaux, 2
5590 CINEY  
A +32(0)497/44.99.60 
) info@fermedelinciaux.be    
Online verkoop op de website of via telefonisch 
bestellen. 

FERME DE STÉE 
Rue de Stée, 61
5590 BRAIBANT  
A +32(0)498/43.95.44 
) marieclairewylock@gmail.com 
m https://fermedestee.be/
Verkoop op bestelling.

FERME DU CHAMPIA 
Impasse Saint-Maurice 5590 CHEVETOGNE  
A +32(0)474/79.63.28 
 +32(0)472/91.40.48 
) fermeduchampia@skynet.be 
Open van maandag tot vrijdag van 16.00 tot 
19.00 uur, zaterdag van 9 tot 18 uur.  
Gesloten op zondag.

van hier en elders
nieuw

nieuw
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FERME DU SACRÉ-COEUR 
Chaussée de Namur, 80
5360 NATOYE 
A +32(0)83/68.98.23 
) info@fermesacrecoeur.be 
Open van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur.

FERME VRANCKEN  
Ossogne, 35A
5370 HAVELANGE 
A +32(0)83/63.31.29 
) info@fermevrancken.be   
m www.fermevrancken.be 
Open maandag en vrijdag van 13 tot 15 uur
en van 16.30 tot 18.30 uur, en op zaterdag van 
13.00 tot 18.00 uur.

FERME VRANCKEN  
Chausséee de Liège, 112b  
5360 HAMOIS 
A +32(0)83/21.52.06 
) info@fermevrancken.be 
m www.fermevrancken.be 
Open van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur. Gesloten op zondag en maandag.

FROMAGERIE DU SAMSON 
Chaussée de Gramptinne 203 - 5340 GESVES 
A +32(0)81/58.36.66 
) info@fromageriedusamson.be 
m www.fromageriedusamson.be 
Open op dinsdag van 9u tot 14u en op woensdag
tot zaterdag van 9 tot 18 uur. Gesloten op 
maandag en zondag.

IGNACE SÉPULCHRE 
Rue du Gola, 8
5370 BARSY  
A +32(0)476/67.03.83 
 +32(0)83/61.30.31 
) info@ignace-produits-bio.be    
m www.ignace-produits-bio.be 
Reizende verkoper. Verkoop op vele markten
markten (zie website), of bij hem thuis op 
bovenstaand adres op vrijdag van 16.00 tot 
18.30 uur.

JARDIHOBBY 
Avenue du Roi Albert 1er, 8
5590 CINEY  
A +32(0)83/21.51.36 
) raymond@jardihobby.be   
m www.jardihobby.be 
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur
en zaterdag van 9 tot 17 uur.

JARDIN DE PASCAL 
Chaussée de Gramptinne, 161a - 5340 GESVES 
A +32(0)83/67.87.97 
Open van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 18u30, 
zaterdag van 9u tot 18u, en zondag van 9u tot 
12u30. Gesloten op maandag.

LA VACHE D’ICI 
Rue Gomzée, 3 - 5372 MEAN 
A +32(0)474/81.25.28
) info@lavachedici.com
m www.lavachedici.com
agenda zie site

LA PETITE EPICERIE 
Rue Rigaud de Corbion 12
5590 LEIGNON-CORBION (CINEY)  
A +32(0)495/24.45.08
Open van maandag tot zaterdag van 10u tot 12u 
en van 13u tot 18u, zondag van 10u tot 12u30.

LE POIDS TARÉ 
Rue d’Andenne 10 - 5370 HAVELANGE  
A +32(0)473/80.34.15
) info@lepoidstare.be
m https://lepoidstare.be 
Open van woensdag van 9.00 tot 18.30 uur, op 
donderdag en vrijdag van 13.30 uur tot 18.30 
uur en zaterdag van 9 tot 17 uur.

LI BIA BOKAL 
Chaussée de Marche 89 - 5330 ASSESSE 
A +32(0) +32(0)477/94.11.54
m www.libiabokal.be
Biologische en lokale producten, in bulk.
Open van woensdag tot zaterdag van 9.00 tot 
18.00 uur.

L’ISOLA DEI SAPORI 
Chaussée de Marche 76a - 5330 ASSESSE 
A +32(0)491/22.59.81 
Open van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 19u, 
zondag van 10u tot 14u. Gesloten op maandag.

T’EMBALLE PAS 
Rue du Commerce, 93b - 5590 CINEY 
A +32(0)83/21.79.88 
Bulk kruidenierswinkel, lokaal en deels 
biologisch. Open van maandag tot zaterdag van 
9.30 tot 18.00 uur. Gesloten op zondag.

nieuw

nieuw

nieuw
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Coöperatieve
van streekproducten

Cocoricoop relaispunten : 
CINEY :
Tienne à la Justice, 24 • 5590 CINEY
Vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur.

HAMOIS :
Rue d’Alvaux, 1 • 5360 HAMOIS
Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur.

HAVELANGE :
Rue de la Station, 14 • 5370 HAVELANGE
Vrijdag van 16.00 tot 18.45 uur.

OHEY :
Place Roi Baudouin, 77 • 5350 OHEY
Vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur.

GESVES
Ry del Vau, 5 • 5340 GESVES
(local de la Croix-Rouge)
Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur.

ASSESSE
Rue du pourrain, 6 • 5330 ASSESSE 
Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur.

SOMME-LEUZE
Rue du Centre 1a • 5377 BAILLONVILLE
Vrijdag van 16.00 tot 18.30 uur.
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WINKEL COCORICOOP 
Producten van de bioboeren van de 
Cocoricoop Coöperatie.
Vlees, groenten, kaas, bier,...

Rue du Condroz, 1 - 5590 CINEY
A +32(0)499/26.76.14
Open van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 
18.30 uur

COCORICOOP 
is een coöperatie met een sociaal doel die 
milieuvriendelijke producten op de markt 
brengt van lokale bioboeren via verkooppunten 
in de regio Condroz.

UW ONLINE BESTELLINGEN :
Kies uw producten van de zondag 
10 uur tot dinsdagavond, dan kunt 
u uw bestelling afhalen in het 
dichtstbijzijnde verkooppunt van je 
huis.
) info@cocoricoop.be
m www.cocoricoop.be
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Restaurant Nous 
d 28

 12/20
 Authentieke keuken

p Open van donderdag tot maandag  
 12u-14u en 18u30-21u30 +  
 gesloten zaterdagmiddag.
 Nationale 4, 19 
 5330 SART-BERNARD
A +32(0)81/21.20.23
 +32(0)455/12.81.72
) info@restaurant-nous.be
m www.restaurant-nous.be

Restaurants

Au Fil de l’Ô
Gepland opening in juni 2022
d 30 

 Franse keuken
p Open s’middags van donderdag  
 tot maandag, s’avonds van  
 donderdag tot zaterdag en op  
 maandag (gesloten op  
 zondagavond, dinsdag, woensdag,  
 onder voorbehoud van wijziging).
 Rue Basse 32 - 5332 CRUPET
A +32(0)473/29.26.79
) blandlam@yahoo.fr 
m www.aufildelo.net

La Besace
 Keuken met streekgerechten

p Open op vrijdag, zaterdag, zondag  
 en feestdagen.
 Rue Haute 11 - 5332 CRUPET
A +32(0)83/69.90.41
) auberge.dol.besace@busmail.net
m www.restaurantlabesace.be

Il Borgalino
d 35 + terras

 Italiaanse keuken
p Open van woensdag tot zondag 
 12u-14u en 18u-22u +  
 maandagavond.
 Chaussée de Marche 89
 5330 ASSESSE
A +32(0)83/63.49.95
) ilborgalino@gmail.com
m www.ilborgalino.be

Les Houssières 
(Club-house ULM)
d 80 + terras

 Franse keuken
p Gesloten op dinsdag en woensdag
 Rue Neuve Ferme 36
 5330 MAILLEN
A +32(0)473/79.57.33
) leshoussieres@gmail.com
m http://aeroclubmaillen.com

Le Pachis 
 Keuken met streekgerechten

d 24
p Open van vrijdag tot zondag,  
 middag en avond.
 Rue Haute 8 - 5332 CRUPET
A +32(0)83/68.99.10
) restaurantlepachiscrupet@gmail.com 
m www.lepachiscrupet.be

Brasseries
& snacks 

My Burger
 POP

p Open van maandag tot donderdag  
 + feestdagen van 11u30 tot 14u30  
 en van 18u tot 21u, op vrijdag en  
 zaterdag van 11u30 tot 21u30 en  
 op zondag van 18u tot 21u.
 Rue Melville Wilson 3
 5330 ASSESSE
A +32(0)474/42.49.75
) info@myburger.be 
m www.myburger.be

Boulangerie-Pâtisserie 
Pierson
p Dagelijk open van 7u tot 20u
 Chaussée de Luxembourg 7
 5336 COURRIÈRE
A +32(0)83/65.53.01
) info@pierson-courriere.be  
m www.pierson-courriere.be  

Frituren

Chez Dom
p Gesloten op dinsdag en 
 zaterdagmiddag 
 Rue du Vivier l’Agneau 1
 5336 COURRIERE
A +32(0)476/35.31.57 

Friterie de Corère
p Open van dinsdag tot zondag van
 11u tot 14u en van 17u30 tot
 22u. Gesloten op maandag.  
 Mogelijkheid tot bestellen. 
 via www.friteriedecorere.be
 Rue de l’Hesse 20
 5330 Courrière
A +32(0)475/83.18.17

87

nieuw

Afhaalgerechten

Il Piccolino
 Pizzeria

p Alleen om mee te nemen en thuis 
 levering. Gesloten op dinsdag,  
 woensdag, zaterdagmiddag en  
 zondagmiddag
 Place Communale 13a
 5330 ASSESSE 
A +32(0)83/66.87.71
) info@pizzeria-piccolino.be 
m www.pizzeria-piccolino.be

Het terras van Coux :
manden en 
picknickplaats 
Boerderij- en ambachtelijke 
producten te reserveren
Ivoy à 5330 MAILLEN 
A +32(0)476/75.67.47
) laterrassedecoux@gmail.com
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Ciney

Le Bonheur
 Sushis - Thaise en cheneese  

 keuken om mee te nemen
d 16
p Open van 11u30 tot 14u30 en  
 van 17u30 tot 22u30. 
 Gesloten op maandag.
 Rue du Centre, 44 - 5590 CINEY
A +32(0)83/40.09.93

Brasserie de Biron 
 Brasserie keuken

d 47
p Open van maandag tot donderdag  
 van 8u tot 15u30. Vrijdag en  
 zaterdag van 8u tot 15h en van  
 18u tot 22u30.  
 Gesloten op zondag.
 Rue du Zoning de Biron 3a
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.80.01
m https://brasseriedebiron.be/

Il Capriccio
 Italiaanse keuken

d 100
p Open van 11u30 tot 21u30. 
 Gesloten op maandag en  
 donderdag behalve feestdagen.
 Rue du Commerce, 143
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.61.60
m www.il-capriccio.be

Restaurants

97 rue Piervenne
 12/20
 Franse keuken – Ambachtelijke chef

d 30
p Open op dinsdag en woensdag  
 van 12u tot 14u30 en van 18u30  
 tot 22u, op vrijdag en zaterdag  
 van 12u tot 14u30 en van 18u30  
 tot 23u en op zondag van 12u  
 tot 14u30. Gesloten op maandag  
 en donderdag.
 Rue du Piervenne, 97
 5590 CINEY
A +32(0)83/ 21.61.51
 +32(0)496/87.01.69

L’Aquarium
 Franse keuken

d 120
p In juni, juli en augustus, open elke
 dag van 11u tot 22u. Van
 september tot mei, gesloten
 op maandag, dinsdag en
 donderdagmiddag.
 Domaine Provincial 
 de Chevetogne
 5590 Chevetogne
A +32(0)83/68.72.10
) info@aquarium-chevetogne.be
m https://l-aquarium-domaine-de-
 chevetogne.webnode.fr/

City Pizza
 Italiaanse keuken

d 20
p Open van 11u30 tot 14u en van  
 17u30 tot 22u. Gesloten op  
 dinsdag en zondagmiddag.
 Rue du Commerce 33
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.89.18

City Wok
 Chinese keuken

d 100
p Open van 12u tot 15u en van  
 18u tot 23u van dinsdag tot  
 zondag. Gesloten op maandag.
 Avenue Schlogel, 60/B
 5590 CINEY
A +32(0)83/65.60.08

Concept Gourmand 
 Bistronomie
 13/20

d 26
p Open van maandag tot vrijdag
 van 12u tot 14u en op donderdag
 en vrijdag ook van 19u tot 21u.
 Gesloten op zaterdag en zondag.
 Place Monseu,16 
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.59.95
m www.conceptgourmand.be

Le Creta
 Griekse en franse keuken

d 120
p Open van 11u30 tot 14u en van 
 17u45 tot 22u30. Gesloten op  
 woensdag, donderdagmiddag en  
 zaterdagmiddag behalve  
 feestdagen.
 Rue du Condroz, 3
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.65.25
m www.lecreta.be
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Fa Lai 
 Chinese keuken

d 50
p Open van 11u30 tot 14u en van 17u  
 tot 21u. Gesloten op woensdag.
 Rue du Commerce, 59 
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.75.45

Brasserie sur l’Ô 
 Franse keuken

d 100 + 150 (terras)
p In het hoge seizoen (van april tot  
 oktober), open elke dag van 10u  
 tot 22u.
 In het lage seizoen, tijdens de  
 week van 10u tot 18u,  
 het week-end van 10u tot 22u.  
 Gesloten op woensdag.
 Domaine Provincial 
 de Chevetogne
 5590 CHEVETOGNE
A +32(0)83/68.72.29
) info@brasseriesurlo.be
m brasserie-sur-lo4.webnode.be/

Lai Lai
 Chinese en asiatische keuken

d 80
p Open van 12u tot 14u en 
 van 18u tot 22u30.  
 Gesloten op dinsdag.
 Rue du Commerce, 127
 5900 CINEY
A +32(0)83/21.66.99

Cook and Grill
d 50 (+ terras)
p Open van dinsdag tot zondag van  
 11u30 tot 14u en van 18u tot 22u.
 Place Emile Vandervelde, 3
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.33.72
 +32(0)497/75.33.02
) michelvandevoort@yahoo.fr 

Coup de Folie
d 24 + zomertuin
p Open van 12u tot 14u30 en van  
 18u30 tot 21u (vrijdag en zaterdag  
 tot 21u30). Gesloten op maandag,  
 dinsdag en zaterdagmiddag.
 Rue Courtejoie, 28 
 5590 CINEY
A +32(0)83/66.87.77
) coupdefolie.ciney@gmail.com
m www.coupdefolie.be

Euphoria 52 
d 30
p Open van woensdag tot zondag  
 van 12u tot 14u30 en s’avonds  
 vanaf 18u30. Op zaterdag, open  
 alleen s’avonds. Gesloten op  
 maandag en dinsdag.
 Rue du Centre 52 
 5590 CINEY
A +32(0)83/69.81.72
 +32(0)498/46.41.29
) info@euphoria52.be
m www.euphoria52.be

La Marmite
 Brasserie keuken

d 35 (+ 30 terras)
p Open van 12u tot 14u30 en van 18u  
 tot 21u30. Gesloten op woensdag en  
 donderdag. Tijdens de zomer,  
 brasserie uren : non-stop open
 Place Monseu, 13 - 5590 CINEY
A +32(0)83/61.22.59
 +32(0)471/39.11.19

La Maison Thaï 
 13/20 

BIB gourmand
 Thaise keuken

d 40
p Open op maandag-, donderdag-,  
 vrijdag- en zaterdagavond 
 (aankomst tussen 18u en 20u)  
 en op zondagmiddag en -avond  
 (aankomst tussen 12u en 13u en  
 tussen 18u en 20u).
 Route Nationale 4, 3b
 5590 PESSOUX
A +32(0)476/55.54.33
) restaurantlamaisonthai@gmail.com
m www.lamaisonthai.be

Le Mets Gabon
 Franse keuken en streekproducten

d 40 + 20 (terras)
p Open op woensdag-, donderdag-  
 en vrijdagavond, zaterdagmiddag  
 en -avond en zondagmiddag. In  
 juli en augustus, open van 10u30  
 tot 22u30. Gesloten op maandag  
 en dinsdag
 Place Monseu, 28 - 5590 CINEY
A +32(0)83/21.86.96
 +32(0)478/25.16.71
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San Marino
 Italiaanse en franse keuken

d 180 + 60 (terras)
p Gesloten op maandagavond,  
 dinsdag en woensdag.
 Rue du Commerce, 160
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.17.81
) ilsanmarinociney@hotmail.com
m https://sanmarino.be

Steakhouse Bar
p Open van maandag tot donderdag  
 van 11u tot 15u en van 17u30 tot  
 23u, op vrijdag, zaterdag en  
 zondag van 11u tot 23u.
 Place Emile Vandervelde 4 
 5590 CINEY
A +32(0)83/69.02.43

Top Sushi 
 Japaanse keuken

d 24
p Open van maandag tot zaterdag  
 van 11u30 tot 14u en van  
 17u30 tot 22u. 
 Gesloten op zondag.
 Rue du Commerce, 68 
 5590 CINEY
A +32(0)83/37.02.08

Vivaco Grill 
 Specialiteit van geroosterd vlees

 Franse keuken en streekgerechten
d 60
p Open van 12u tot 14u30 en  
 van 18u30 tot 21u30.  
 Gesloten op maandag, dinsdag en  
 zaterdagmiddag.
 Rue St-Gilles, 67 - 5590 CINEY
A +32(0)83/21.25.54

Afhaalgerechten

Pinsa Romana
 pizza’s om te leveren / mee te nemen

p Open van 11u30 tot 14u en van  
 17u30 tot 22u (vrijdag en zaterdag  
 tot 23u). Gesloten op maandag.
 Rue du Commerce, 40
 5590 CINEY
A +32(0)83/67.82.17

Pizzeria Piccola Italia
 Pizzas te leveren / mee te nemen

p Open van dinsdag tot vrijdag,  
 middag en avond, op  
 zaterdagavond en zondagavond.  
 Gesloten op maandag,  
 zaterdagmiddag en zondagmiddag.
 Rue du 11 février, 5
 5590 CINEY
A +32(0)83/68.86.68

Pizza Villa
p Open van 11u to 14u en van 17u  
 tot 22u. Gesloten op maandag en  
 zaterdagmiddag.
 Rue du Centre 64 - 5590 CINEY
A +32(0)83/40.08.66
m www.pizza-villa.be

Piazzetta
 Italiaanse keuken

p Open van maandag tot vrijdag,  
 middag en avond (gesloten het  
 weekend)
 Place Monseu, 19
 5590 CINEY
A +32(0)455/14.41.81
) lapiazzettaciney@gmail.com

Recto Verso
 Gastronomische keuken

d 24
p Open van woensdag tot zaterdag,  
 middag en avond, en op  
 zondagmiddag. Gesloten op  
 maandag, dinsdag et zondagavond.
 Avenue de Namur, 29
 5590 CINEY
A +32(0)83/33.00.47
m www.rectoverso-resto.be

Ristorante Valentino
 Italiaanse keuken

d 30
p Open van 12u tot 14u30 en van  
 18u30 tot 21u30 (tot 22u30  
 weekend en feestdagen).
 Gesloten op maandag en  
 zaterdagmiddag.
 Rue Rempart des Béguines, 6
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.26.98

nieuw

nieuw
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Frituren, Pitas & 
Durums

Atelier salé
p Open van woendag tot zondag van  
 18u tot 21u, en ook van vrijdag  
 tot zondag van 12u tot 14u.  
 Gesloten op maandag en dinsdag.
 Rue de la Gare, 121
 5590 LEIGNON
A +32(0)83/37.09.99

Aux 9 Papilles
p Open op woensdag van 11u30 tot  
 14u en van 17u30 tot 21u, op  
 vrijdag en zaterdag van 11u30  
 tot 14u en van 17u30 tot 22u, en  
 op zondag van 12u tot 14u 17u30  
 tot 21u. Gesloten op maandag,  
 dinsdag en donderdag.
 Fays 9 
 5590 ACHENE
A +32(0)476/34.04.52

Chez Gaby
p Open elke dag van 11u30 tot 22u  
 (23u het weekend).
 Place E. Vandervelde, 4
 5590 CINEY
A +32(0)478/40.76.67
 +32(0)483/47.97.09

Chez la Grande
p Open van 11u30 tot 14u en van  
 17u30 tot 21u. Gesloten op dinsdag.
 Rue du Saint-Amour 31
 5590 HAVERSIN
A +32(0)488/32.50.58

Chez Roger
p Open elke dag van 11u tot 21u  
 (het weekend tot 22u).
 Avenue Schlögel, 95 
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.61.21

Snack Kars
p Open van 11u30 tot 14u en van  
 17u30 tot 21u30. Gesloten op  
 woensdagmiddag, zaterdagmiddag  
 en zondagmiddag.
 Rue Courtejoie 15b 
 5590 CINEY
A +32(0)455/12.82.09 

Frite Gourmande
p Open van 11u30 tot 14u en  
 van 17u30 tot 21u (woensdag 
 en zaterdag vanaf 17u). Gesloten  
 op zaterdagmiddag en op zondag. 
 Place Monseu, 25
 5590 CINEY
A +32(0)470/04.14.91

Mobilofrite
p Van 17u30 tot 21u30.
 Dinsdag : in Sovet (bij de  
 glasbollen)
 Woensdag : in Chevetogne  
 (feestzaal)

Neva Sultan 
 Pitas en durums

p Open elke dag van 11u30 tot  
 middernacht (op zaterdag  
 en zondag tot 1u30).
 Rue du 11 Fevrier, 11
 5590 CINEY
A +32(0)83/66.88.62

Pause de Noé
p Gedurende het seizoen van het 
 Domein (van 28 maart tot 11 
 oktober), open elke dag.
 Domaine Provincial
 5590 CHEVETOGNE
A +32(0)471/35.86.28

Pita Esyan
p Open elke dag van 11u tot 23u.
 Rue du Centre 12
 5590 CINEY
A +32(0)493/05.51.52

Pita Turquoise
p Open van 11u tot 22u30
 (op zondag vanaf 17u). 
 Gesloten op dinsdag.
 Rue du Commerce, 81
 5590 CINEY
A +32(0)493/55.51.54

La Récré
p Open elke dag van 11u tot 14u en  
 van 17u30 tot 22u. Gesloten op  
 zondag en maandagmiddag.
 Place Monseu,29
 5590 CINEY
A +32(0)478/24.89.90

Resto Frites
p Open van 11u30 tot 14u en van  
 18u tot 21u. Gesloten op dinsdag.
 Rue du Centre, 2
 5590 CINEY
A +32(0)83/22.03.22

Friterie Sabine
p Open van 11u tot 22u (tot  
 middernacht op vrijdag en  
 zaterdag) en tot 23u op zondag.
 Place Monseu
 5590 CINEY
A +32(0)478/36.79.82

Sweet’Tacos
p Open van 11u30 tot 20u, op 
 vrijdag en zaterdag tot 21u.  
 Gesloten op zondag.
 Rue Nicolas Hozeures, 1
 5590 Ciney
A +32(0)83/40.03.19
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Brasseries, snacks
en sandwiches

Aux Plaisirs Bretons 
 Breton pannenkoekrestaurant

p Open van dinsdag tot donderdag  
 van 11u tot 18u, op vrijdag en  
 zaterdag van 11u tot 22u.  
 Gesloten op maandag en zondag.
 Rue du Centre 42
 5590 CINEY
A +32(0)460/94.02.00

Boulangerie-Pâtisserie 
Vandercammen

 Snacking
d 30
p Open elke dag van 7u30 tot 18u.
 Gesloten op donderdag.
 Rue du Commerce, 2
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.59.68
) info@vandercammen.be
m www.vandercammen.be

Complice
p Open van 8u30 tot 17u (op  
 donderdag van 8u30 tot 14u30 en  
 van 18u30 tot 22u).
 Gesloten op zaterdag en zondag.
 Place Monseu, 18 
 5590 CINEY
A +32(0)474/26.38.73

Condr’House
p Open van maandag tot zaterdag  
 van 7u tot 15u30. 
 Gesloten op zondag.
 Rue du Condroz, 23 
 5590 CINEY
A +32(0)472/48.91.04

D’Autres Saveurs
p Open van maandag tot vrijdag  
 van 7u30 tot 15u (op woensdag  
 tot 14u). Gesloten op zaterdag en  
 zondag.
 Rue Courtejoie, 13c 
 5590 CINEY
A +32(0)460/95.52.12

En Equilibre
p Open van 11u30 tot 14u30.  
 Gesloten op zaterdag en zondag.
 Gerechten ook om mee te nemen.
 Place Monseu, 30 
 5590 CINEY
A +32(0)478/67.50.72 

La Cafète
du Colibri
p Open van maandag tot vrijdag  
 van 11u30 tot 15u.  
 Gesloten op zaterdag en zondag  
 en op feestdagen.
 Rue du Centre, 21 
 5590 CINEY
A +32(0)473/56.09.48

L’Encas d’Océ
 Fresh Burger

p Open van dinsdag tot zondag van  
 9u tot 21u (vrijdag en zaterdag tot  
 middernacht, zondag tot 17u).
 Food truck van 17u tot 22u :
 - Dinsdag op de parking tegenover  
  de school van Hamois
 - Woensdagavond op het  
  Gemeenteplein van Emptinne
 Place Monseu, 20
 5590 CINEY
A +32(0)491/98.38.94
) ocelecoq@gmail.com
U https://www.facebook.com/
 lencasdoce/

Les Gourman’dînent
p Open van maandag tot vrijdag van  
 8u30 tot 15u, zaterdag van 10u30  
 tot 14u. Gesloten op zondag.
 Rue du Commerce, 154
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.18.27
 +32(0)476/57.77.81

Le Side 
 Brasserie keuken

d 60 + 100 (terras)
p Gesloten op maandag behalve op  
 schoolvakantie
 Place Monseu, 21 - 5590 CINEY
A +32(0)491/37.57.06

Mady’n Burger
p Open elke dag van 12u tot 14u en  
 van 18u tot 22u. Op zondag alleen  
 van 18u tot 21u.
 Uitgebreide uren in de zomer.
 Rue du Commerce, 6
 5590 CINEY
A +32(0)468/53.18.80
U Retrouvez Mady’n Burger 
 sur Facebook

Pizza Villa
p Open van 11u tot 14u en van 17u  
 tot 22u. Gesloten op maandag en  
 zaterdagmiddag.
 Rue du Centre, 64
 5590 CINEY
A +32(0)83/40.08.66

Vert jardin
p Open van maandag, dinsdag en  
 donderdag van 9u30 tot 17u, op  
 woensdag van 9u30 tot 15u en op  
 zaterdag van 11u15 tot 13u30.  
 Tijdens de schoolvakantie : Open  
 van maandag tot vrijdag van 10u  
 tot 15u. Gesloten op zaterdag en  
 zondag.
 Rue Nicolas Anciaux, 4
 5590 CINEY
A +32(0)83/22.03.64
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Gesves
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Restaurants

Antica Trattoria (Chez Stefano)
d 30

 Italiaanse keuken – Pizza’s op houtvuur
p Open van 11u30 tot 14u en van 17u tot 21u (tot 22u op  
 vrijdag en zaterdag). 
 Gesloten op donderdag en zaterdagmiddag.
 Chaussée de Gramptinne 106 • 5340 GESVES
A +32(0)83/677526 - +32(0)496/452305
) stefano19772012@gmail.com

Les Caves Gourmandes
Opening in 2022 
Chaussée de Gramptinne 37 - 5340 GOYET (MOZET)

Le Petit Pont
 Specialiteit van geroosterd vlees - Traditionele keuken

d 40
p Open van 18u30 tot 22u (van vrijdag tot zondag tot  
 middernacht). Gesloten op dinsdag en woensdag,  
 en op maandag buiten het seizoen.
 Chaussée de Gramptinne, 13 • 5340 GOYET (MOZET)
A +32(0)81/58.12.23
) info@petitpont.be
m www.petitpont.be

La Pichelotte
 Franse keuken en met streekproducten

d 40 (+ terras)
p Open op maandag en donderdag van 18u30 tot  
 21u30, vrijdag en zaterdag van 12u tot 14u en van 18u  
 tot 21u30 en zondag van 12u tot 14u en 18u tot 21u.
 Gesloten op dinsdag en woensdag en op 
 maandagmiddag en donderdagmiddag.
 Rue de la Pichelotte, 5 • 5340 GESVES
A +32(0)83/67.87.83
m www.lapichelotte.be

Brasseries en snacks

Boulangerie Sohet-Laloux
d 10
p Dagelijks open van 7.30 tot 18.30 uur (op zondag tot 
 16.30 uur). Gesloten op woensdag.
 Chaussée de Gramptinne, 145 • 5340 GESVES
A +32(0)83/67.72.06
) lalouxsohet@hotmail.com

Chez Bibi
 Gezellige ruimte met lokale keuken

p Open op woensdag en donderdag van 12u 
 tot 18u, vrijdag van 12u tot 22u, zaterdag van 18u tot 
 22u en zondag van 12u tot 18u.
 Chaussée de Gramptinne 64
 5340 FAULX-LES TOMBES
A +32(0)477/27.90.40
m www.chez-bibi.be

Frituren

La Petite Gesves
p Open van 11u30 tot 14u en van 18u tot 21u30. 
 Gesloten op maandag en dinsdag.
 Chaussée de Gramptinne,144 • 5340 GESVES
A +32(0)83/68.93.49

nieuw
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Hamois

Restaurants

Au Gré des Saisons
 13/20
 Keuken met streekproducten 

d 26
p Open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 12u tot 14u 
 en van 19u tot 21u, zaterdag van 19u tot 21u en zondag 
 van 12u tot 14u. Gesloten op maandag en woensdag.
 Rue d’Achet, 70
 5362 ACHET
A +32(0)83/65.75.65
) info@augredessaisons.net
m www.augredessaisons.net

Entre Nous 
 Franse keuken 

p Open op maandag, donderdag, vrijdag middag en avond, 
 zaterdagavond en zondagmiddag.
 Chaussée de Liège 45b - 5360 HAMOIS 
A +32(0)83/40.05.40 
) syl.entrenous@gmail.com
m www.restaurant-entre-nous.be

Instant Gourmand 
 Keuken met streekproducten

d 35 - reservatie gewenst
p Open op woensdag van 19u tot 21u, donderdag en  
 vrijdag van 12u tot 14u  en van 19u tot 21u, 
 zaterdag van 19u tot 21u en zondag van 12u tot 14u. 
 Gesloten op maandag en dinsdag.
 Rue de Braibant, 3
 5360 NATOYE
A +32(0)83/21.36.24
 +32(0)475/69.29.54
m www.linstant-gourmand.com

La Grange d’Hamois
Opening in de lente 2022 
p Open van 12u tot 14u uur en van 19u tot 21u.
 Gesloten op maandag, dinsdag en zaterdagmiddag.
 Chaussée d’Andenne 10a
 5363 EMPTINNE
A +32(0)83/22.05.49
m www.lagrangedhamois.be

Taverne «Les Etangs du Bocq»
p Open van het eerste weekend in april tot het laatste  
 weekend in oktober, alleen op zaterdag, zondag en  
 feestdagen. Van de 2e week van juli tot eind augustus :  
 elke dag behalve donderdag. Openingstijden : 7u-19u.  
 Jaarlijkse sluiting van november tot en met maart 
 Rue d’Achet, 15/A - 5360 HAMOIS
A +32(0)494/25.15.83 
) pecheriedubocq@gmail.com 
m www.etangsdubocq.be 

Tramino
 Keuken met streekproducten

d 35 + terras
p Elke dag open om 12u00, behalve op dinsdag.
 In de zomer, ook op zaterdag- en zondagavond.
 Chaussée de Liège, 55
 5360 HAMOIS
A +32(0)496/33.72.90

Frituren 

Chez Mika
Opening in 2022  
 Chaussée de Liège 
 5360 HAMOIS

nieuw

nieuw

nieuw
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Havelange

Restaurants

Brasserie du 
Five Nations

 Brasserie keuken
d 90
p Open elke dag
 Ferme du Grand Scley
 5372 MEAN
A +32(0)86/21.44.54
) info@fivenationsdurbuy.be
m www.fivenationsdurbuy.be

Chez Pinpin
 Gastronomische keuken op een

 klassieke Franse basis
d 12
p Open elke dag middag en avond  
 op reservering
 Route de Dinant 2a
 5370 BARVAUX-CONDROZ
A +32(0)478/94.37.91

Réserve du Château
 Franse keuken

d 70 + 14 + 20 + 10
 4 zalen (80 seminariezaal)
p Open van 12u tot 21u30. Gesloten  
 op maandag en woensdag.
 Route de Durbuy, 3
 5374 MAFFE
A +32(0)86/32.31.28
 +32(0)474/47.78.09
m www.reserveduchateau.be

Brasseries en snacks
Tartines 
et Potiquets
p Open van maandag tot vrijdag van
 7u tot 18u, zaterdag van 8u tot  
 16u en zondag van 8u tot 13u.
 Gesloten op woensdag.
 Avenue de Criel 11c
 5370 HAVELANGE
A +32(0)83/67.76.71 

Frituren

Nationale 938
p Open van 11u30 tot 14u 
 en van 17.30 tot 21u.
 Gesloten op maandag en dinsdag.
 Rue Bierwa, 6
 5374 MAFFE
A +32(0)494/46.05.31

Friterie du Centre
p Open elke dag van 11u30 tot  
 13u45 en van 17u30 tot 21u.
 Rue de Hietinne, 1
 5370 HAVELANGE
A +32(0)498/69.46.46

Petite Fringale
 Frituur, pasta en pizza

p Open van 11u30 tot 14u en van  
 17u30 tot 21u30.
 Gesloten op dinsdag en woensdag.
 Avenue de Criel, 45c
 5370 HAVELANGE
A +32(0)498/35.77.85

Afhaalgerechten

Pizzeria
Daniel’s
p Open van 17u30 tot 22u.
 Gesloten op woensdag.
 Avenue de Criel 31 
 5370 HAVELANGE
A +32(0)83/66.81.37

Thaï Cuisine
Havelange 

 Alleen om mee te nemen 
p Open van woensdag tot vrijdag
 9u30 tot 19u30, zaterdag van 15u  
 tot 19u30.
 Gesloten op maandag, dinsdag  
 en zondag.
 Rue de Hiétinne, 1 
 5370 HAVELANGE
A +32(0)471/03.76.85

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
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Ohey

Restaurants

Le 64 
 Baskische keuken - 

 Gebruikersvriendelijkheidsplaats
 - Families welkom
d 30
p Open van woensdag tot zondag
 van 12u tot 14u en van 18u30  
 tot 21u (bij voorkeur door  
 reservering). 
 Gesloten op maandag, dinsdag,  
 woensdagmiddag en   
 zaterdagmiddag.
 Rue de Ciney, 102
 5350 OHEY
A +32(0)85/51.27.16
 +32(0)485/46.96.55
m www.le64ohey.be

La Dernière Pièce 
 Bistronomie

d 30
p Open voor lunch en diner behalve  
 op woensdag, donderdag,  
 zaterdagmiddag en zondagavond.
 Rue du Baty, 61
 5350 EVELETTE
A +32(0)85/21.55.92
) info@ladernierepiece.be
m www.ladernierepiece.be

La P’tite Auberge 
 Keuken met streekgerechten

d 40 + zaalevenementen
 (50 plaatsen)
p Open maandag en donderdag
 tot zaterdag van 18u30 tot 21u30,
 zondag van 12u tot 14u.
 Gesloten op dinsdag en woensdag
 (en maandag in de winter).
 Rue Sur les Sarts, 79a
 5352 PERWEZ
A +32(0)85/61.61.15
m www.domainesurlessarts.com

Pizzeria
Casa Nostra 

 Pizza’s op houtvuur, verse pasta
p Open van dinsdag tot zondag van 
 12u tot 14u en van 17u30 tot  
 21u. Vrijdag en zaterdag tot 22u.
 Gesloten op maandag. 
 Rue de Ciney 89/2 
 5350 OHEY
A +32(0)85/84.39.99
) casanostraohey@gmail.com

Pizzeria da Mario 
 Italiaanse keuken

d 60
p Open van 12u tot 14u en vanaf  
 18u tot 23u. Gesloten op dinsdag  
 en zondagmiddag
 Rue de Ciney 53 
 5350 OHEY
A +32(0)85/82.87.97

Frituren

Les Etangs d’Evelette 
p Van 1/04 tot 14/10, open elke dag  
 behalve op dinsdag. Van 15/10  
 tot 31/03
 Gesloten op maandag en dinsdag.
 Zie uitgebreide openingstijden op  
 Facebook.
 Route d’Havelange 103
 5350 EVELETTE
A +32(0)85/23.35.20
) info@etangs-evelette.be

Chez Angel
et Mini 
p Open van woensdag tot zondag
 van 17u30 tot 20u30 (21u op  
 vrijdag en zaterdag).
 Rue Pierre Froidbise, 62 
 5350 OHEY
A +32(0)456/04.62.79

Brasseries en snacks

Grignotière 
 Franse keuken

d 40 (+ terras)
p Open van woensdag tot zondag  
 van 11u tot 14u en  
 van 17u tot 22u.  
 Gesloten op maandag en dinsdag.
 Chaussée de Ciney, 58
 5350 OHEY
A +32(0)85/61.27.41

nieuw nieuw
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Restaurants

Aron Fontaine
d 80 (+ terras)
p Open van 11u30 tot 14u en van 18u tot 22u. 
 Gesloten op maandag en dinsdag.
 Rue de Liege, 1 - 5377 SOMME-LEUZE
A +32(0)86/32.30.50

Chaleureux
 Belgische en franse keuken

d 50 (+ terras)
p In het seizoen geopend op maandag en donderdag vanaf  
 17u, en van vrijdag tot zondag van 10u tot 22u.
 Buiten het seizoen van vrijdag tot zondag van 10u tot 22u.
 Domaine Le Bochetay - 5377 HEURE
A +32(0)86/32.21.82
) http://lechaleureux.be

Chez Nicole
d 100 (+ terras)
p Open van donderdag tot zondag vanaf 11u.
 Route de Marche, 5 - 5377 BAILLONVILLE
A +32(0)84/31.14.28

Ferme de la Bourgade
 Keuken met streekgerechten

d 70 (+ terras)
p Lokale keuken op reservering.
 Afhaalmaaltijden in de plaatselijke winkel.
 Catering service.
 Moressee, 10 - 5377 HEURE
A +32(0)86/21.13.60
) info@golffermier.be
) https://lafermedelabourgade.be/

Frituren

Aron Fontaine
d 70 (+ terras)
p Open van 11u30 tot 14u en van 18u tot 22u.
 Gesloten op maandag en dinsdag.
 Rue de Liege, 1 - 5377 SOMME-LEUZE
A +32(0)86/32.30.50

Au P’tit Creux
p Non-stop open van 11u tot 22u. Gesloten op dinsdag.
 Route de Marche, 9 - 5377 BAILLONVILLE
A +32(0)84/32.22.59

Ô Bus
p Open van maandag tot vrijdag van 11u30 tot 14u30 en
 van 17u30 tot 21u30. Weekenden, vakanties en  
 feestdagen : non-stop van 11u30 tot 21u30.
 (Bus langs de N4) 
 Route Nationale 4, 8 - 5377 SINSIN

Chez Nicole
p Open van donderdag tot zondag vanaf 11u.
 Route de Marche, 5 - 5377 BAILLONVILLE
A +32(0)84/31.14.28

Frite… rit
p Van 11u30 tot 13u30. Gesloten op maandag. 
 Rue de l’Ourthe, 39 - 5377 NOISEUX
A +32(0)471/49.71.10



Foodtrucks, mobiele frituren & pizza automaten
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Burger & co
p Levering op het tijdstip van uw  
 keuze in Hamois, Achet, Mohiville,  
 Scy, Porcheresse en omgeving.
A +32(0)485/24.82.22

Cheff Burger
p Dinsdag tot vrijdag van 11u tot  
 14u. Op de parkeerplaats van de  
 Bakkerij Delices.
 Rue Croix Limont, 2 
 5590 CINEY
A +32(0)488/50.65.75
) ncheffert@gmail.com

Croq’ et Croc
 Foodtruck van croque-monsieur 

 gemaakt met lokale producten.
A +32(0)485/20.67.86
) croqetcroc@gmail.com
p Horaires sur la page Facebook.

Elise Emois
 100% huisgemaakt  

 afhaalgerechten. Dispenser.
 Rue de France 7b
 5377 BAILLONVILLE
A +32(0)497/16.60.51
m www.eliseemois.com

Le Cambodge
 Aziatische gerechten

A +32(0)487/33.33.42
p Van 17u30 tot 20u.
 - Maandag : Ohey - Rue de Ciney, 102  
  (parking van het restaurant 64)
 - Dinsdag : Havelange - 
  Rue de la Station, 122
  (parking van Hobbyval)

L’Encas d’Océ
 Fresh Burger

p Elke middag van maandag tot  
 vrijdag.
 Food truck :
 - Dinsdagavond van 17u tot 22u
  op de parkeerplaats voor de  
  school in Hamois
 - Woensdagavond van 17u tot 22u  
  op het stadsplein in Emptinne  
 Rue des Héros 1
 5590 CINEY
A +32(0)491/98.38.94
) ocelecoq@gmail.com
U https://www.facebook.com/
 lencasdoce/

Mobilofrite
p Van 17u30 tot 21u30.
 - Maandag : in Natoye (bij de  
  Omnisport Hall)
 - Dinsdag : in Sovet (bij de glazen  
  bubbels)
 - Woensdag : in Chevetogne  
  (salle des fêtes)
 - Donderdag : in Schaltin
  (onder de kerk)
 - Vrijdag : in Achet
  (bij de kerk)

Pizza Ronaldo
 Avenue de Criel
 5370 HAVELANGE
m www.pizza-ronaldo.com
Uitbater : Ronald Didion
Uniek in België : Automatisch
distributieapparaat voor pizza’s
24 uur/dag. Koud of ter plaatse te 
bakken op 3 minuten. 
12 pizzavariëteiten tussen 8,50€ en 12€
Vier adressen :
 • Havelange : 
  (bij het benzinestation Total) - 
  Avenue de Criel, 17
 • Hamois - Chée de Liège, 58
 • Ciney (tegenover de Aldi) 
  Avenue Schlogel, 108
 • Baillonville : Route de france 7b

Pizza Alain (itinérant)
 Pizza op houtvuur

A +32(0)475/42.33.85
p • Maandag : Hamois (Stationsplein)
 • Dinsdag : Somme-Leuze (Parking  
  bij het winkel Somme Shopping)
 • Woensdag : Leignon (Op het 
  parking, Rue de Custinne)
 • Donderdag : Havelange (Kerksplein)
 • Vrijdag : Natoye (Parking van
  het Omnisporthal)

Sensation Frites 
A +32(0)499/10.44.09
p Zomeruren : 18u00 tot 21u30
 Winteruren : 17u30 tot 20u30
 • Dinsdag : Ohey
  (Total Station - Rue de Ciney)
 • Vrijdag : Perwez (parkeerplaats  
  van de Gemeente School - Rue du 
  Bois d’Ohey)
 • Zondag : Haillot (parkeerplaats 
  van de kerk)

Tony et Sabine 
Pizza op houtvuur
A +32(0)473/31.18.01 
p • Maandagavond : Pessoux
  Route d’Ocquier 30 
  (privé parking)
 • Dinsdagavond : Haversin
  Place d’Odenas
 • Donderdagavond : Gesves
  Chaussée de Gramptinne 116
  (Parking van het Omnisporthal)
 • Vrijdagavond : Faulx-Les Tombes
  Rue de l’Église
  (op het plein bij de kerk)

nieuw



99

Valiezen uitpakken !



Zoek je een hotel, een gastenverblijf, een vakantiewoning, 
een camping of een buitengewoon verblijf ?  
Voor elk wat wils: wat ook je budget is, hoe je reist (met je gezin, met 
vrienden, met een kleine/grote groep, …), je vindt gegarandeerd HET 
verblijf dat aan je verwachtingen voldoet. 

dit kan op 2 manieren :

► op www.destinationcondroz.be vind je al onze verblijfplaatsen  
  verspreid over de 7 gemeentes van de Condroz-Famenne. Je kunt je  
  keuze verfijnen per thema, per soort verblijf, per lokaliteit, per aantal  
  personen, … 
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“Zin om je valiezen uit te pakken ? 
Bestemming Condroz-Famenne ! 



Hoe krijg je
deze gratis info?
Makkelijk! 
>> breng je bestelling online in op  
 www.destinationcondroz.be 

>> Zoek de Toeristische Dienst 
 op van Condroz-Famenne, 
 Place Monseu, 23 in Ciney 
 of ga naar het toeristische 
 infopunt van je verblijfplaats 
 (zie p.103) 

Andere plaatsen waar je kunt reserveren :

Je kunt ook onze brochure
met verblijfplaatsen bekijken 

via de volgende QR CODE 
en je keuze verfijnen 

met de zoekcriteria 
bv. per thema. 

► je vindt diezelfde verblijven
  in onze gloednieuwe brochure 
  van 32 pagina’s 

101

V
al

ie
ze

n
 u

it
pa

kk
en

Accueil Champêtre en Wallonie
Chaussée de Namur, 47 • 5030 Gembloux
A +32(0)81/62.74.54 
) info@accueilchampetre.be 
m www.accueilchampetre.be

Fédération des Gîtes de Wallonie
Avenue Prince de Liège, 1/21 • 5100 Jambes
A +32(0)81/31.18.00 
) info@gitesdewallonie.be 
m www.gitesdewallonie.net

Ardennes Online
Trou du Renard, 9 • 5377 Somme-Leuze 
A +32(0)86/32.21.19 
) info@ourthe-somme.be
m www.ardennes-online.com

Bienvenue ! Welkom ! Welcome ! 
Reis naar de bestemming van je keuze

en beleef een fijne vakantie ! 
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Praktische
informatie

Voor alle toeristische 
informatie 

OFFICE DU TOURISME D’ASSESSE
Rue Haute, 7 - 5332 CRUPET
A +32(0)83/66.85.78
) tourisme@assesse.be  
m www.assessetourisme.be

OFFICE DU TOURISME DE CINEY
Place Monseu, 23 - 5590 CINEY
A +32(0)83/75.01.15
) tourisme@ciney.be
m www.ciney.be

OFFICE DU TOURISME ET 
DE LA CULTURE DE GESVES
Chaussée de Gramptinne, 110 - 5340 GESVES
A +32(0)83/67.02.14 - +32(0)83/67.02.16
) renaud.etienne@gesves.be
m www.gesves.be

OFFICE DU TOURISME DE HAMOIS
Chaussée de Liège, 66 - 5360 HAMOIS
A +32(0)83/61.20.41
) tourisme@hamois.be
m www.hamois.be

ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE HAVELANGE
Rue de la Station, 99 - 5370 HAVELANGE
A +32(0)83/63.31.67
m www.havelange.be

SYNDICAT D’INITIATIVE 
ET DE TOURISME D’OHEY
Rue du Tilleul 94 - 5350 OHEY
A +32(0)85/82.44.77
 +32(0)472/37.60.56
) si@ohey.be
m www.ohey.be

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE SOMME-LEUZE
Rue de l’Église, 4 - 5377 HEURE
A +32(0)86/32.25.67
) si.somme-leuze@belgacom.net
m www.somme-leuze.be

MAISON DU TOURISME
CONDROZ-FAMENNE
Place Monseu, 23 - 5590 CINEY
A +32(0)86/40.19.22
) info@destinationcondroz.be
m www.destinationcondroz.be
De openingsuren variëren naargelang de
afhankelijk van het toeristische seizoen.
Meer info : www.destinationcondroz.be

Goeiedag en welkom
in de Condroz-Famenne !

Verkies je een Toeristische Dienst ? 
Je krijgt er info van een meertalige 

ervaren bediende die naar je zal 
luisteren en je persoonlijk advies kan 

geven in functie van je vragen.

Kom langs in onze toeristische infopunten !
• verspreiding van folders met info over de streek 
• persoonlijk advies aangepast aan je keuzes en  
 verwachtingen 
• verkoop van de kits met spelletjes : Mes Aventures  
 d’Enchanteurs et des carnets d’Aventures (* Mijn  
 wonderlijke avonturen en Boekje met mijn avonturen) 
• verkoop van de kaarten “Sentiers d’Art” (*Kunstpaden),  
 netwerk van paden over 140 km met hier en daar  
 kunstwerken in openlucht 
• verkoop van wandelkaarten, fietskaarten en kaarten  
 voor mountainbike 
• verkoop van de spelletjes met de tovenaar Olibrius :  
 kaartspel, Mikado, boekje met spelletjes en tekeningen  
 om in te kleuren, kleurpotloden. 

“Gezinnen met 
kinderen, welkom!”, 
onze toeristische 
infopunten bieden :
• een toilet met een  
 kindvriendelijke uitrusting 
• apart spelhoekje voor  
 kinderen
. lijst van allerlei activiteiten en  
 recreatiemogelijkheden voor gezinnen. 
 Een ruimte met speciale info voor  
 gezinnen met kinderen “Famille 
 Bienvenue” 
• verkoop van wandelkaarten geschikt voor 
 kinderen 
• promotie van het product 
 “Mes Aventures d’Enchanteur”
 (*Mijn wonderlijke avonturen),  
 13 spelwandelingen 
• EHBO – doos, …

GOED 
IDEE



WBT - INFOS WALLONIE BELGIQUE TOURISME ASBL
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 - 5000 Namur
A +32(0)81/84.41.00
) info@wbtourisme.be
m walloniebelgiquetourime.be

TAXI
TAXI DE CINEY
Taxiney - Nice to drive you
Place Emile Vandervelde
(Tegenover het station)
5590 CINEY
A +32(0)487.21.32.50
) taxiney22@gmail.com
m www.taxiney.be

TAXI CONDROZ
Rue Courtejoie, 64 - 5590 CINEY
A +32(0)83/21.21.56
 +32(0)470/83.36.90
m https://www.taxis-condroz.be/

Goed om te weten !

Nuttige diensten

Een kortbij bestemming
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Moncondroz.be, 
de reflex voor lokale 
consumptie ! 

Met deze map, toegankelijk
en uitgerust met een 
zoekmachine, zult u gemakkelijk 
vinden gemakkelijk de dienst of 
het bedrijf vinden die je nodig 
hebt in de regio. 

www.moncondroz.be

PER WAGEN
Cambio-carsharing
«Cambio, een voertuig waar ik wil en wanneer ik wil !»
• Place E. Vandervelde - 5590 Ciney 
 (tegenover het station)
• Pl. des Chasseurs Ardennais - 5590 Ciney 
 (tegenover het CBC bank)
A  +32(0)81/62.50.91
) wallonie@cambio.be
m www.cambio.be

> Autosnelweg E411- Brussel/Luxemburg
> N4-Namen/Marche-en-Famenne
> N63-Liège/Marche-en-Famenne

MET OPENBAAR VERVOER
Spoorweg
A  +32(0)2/528.28.28 
m www.belgiantrain.be
Brussel-Ciney-Aarlen-Luxemburg. Het station van Ciney 
ligt op de lijn 162 (Namen-Luxemburg)
Plaatselijke stations : Sart-Bernard/Assesse/Natoye/
Leignon/Chapois/Haversin

TEC
Om de uren en de buslijnen te kennen die door onze 
dorpen en steden rijden :
Info-Reizigers 7d/7 van 7u tot 19u.
A  +32(0)81/25.35.55
m www.infotec.be

Bus express Bastogne-Namen

GOED 
IDEE



POSTKANTOREN
Algemene informatie
A +32(0)2/201.23.45
m www.bpost.be

ASSESSE
Chaussée de Marche, 80 
5330 ASSESSE
Open van maandag tot vrijdag van 
9:30 tot 12:30 en van 13:45 tot 
17:00 (dinsdag en donderdag tot 
18.00 uur), en zaterdag van 9.30 tot 
13.00 uur.

CINEY
Rue du Commerce, 104 - 5590 CINEY
Open van maandag tot vrijdag  
van 9.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur (dinsdag en 
donderdag tot 18.00 uur), en op
zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur.

LEIGNON
Postpunt : 
Supra Leignon
Rue de la Gare, 134
5590 CINEY
+32(0)83/21.28.72
Open dinsdag tot zaterdag van
van 7.30 tot 13.00 uur en van 15.00 
tot 18.30 uur en op zondag
Zondag van 8.30 tot 13.00 uur

GESVES
Chaussée de Gramptinne, 108
5340 GESVES
Open maandag en woensdag van
14.30 tot 17.00 uur, dinsdag 14.30 
tot 18.00 uur, donderdag van 9.30 
tot 12.30 uur en van 14.15 tot 
18.00 uur en vrijdag van 9.30 tot 
12:30 en van 14:15 tot 17:00.

HAMOIS
Rue d’Achet, 1 
5360 HAMOIS
Open van maandag tot vrijdag vanaf 
14u tot 17u (dinsdag en donderdag 
tot 18u).

HAVELANGE
Avenue de Criel, 35 
5370 HAVELANGE
Open van maandag tot vrijdag van
9.30 tot 12.30 uur. Dinsdag en 
donderdag, van 13.45 uur tot 18.00 
uur. Zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur.

Postpunt : 
Librairie «Les Filles de Papier»
Rue de la Station, 155/2 
5370 HAVELANGE
Open van maandag tot vrijdag van 
6u tot 18.30 uur en zaterdag van 
8.00 tot 18.00 uur

OHEY
Rue de Ciney 115 
5350 OHEY
Open van maandag tot vrijdag
van 14.15 tot 17.00 uur (dinsdag en 
donderdag tot 18.00 uur).

BAILLONVILLE
Halte postale 
Route de France, 5B 
5377 BAILLONVILLE
Open maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.30 tot 12.15 uur,
Woensdag van 14.00 tot 19.00 uur.

Postpunten : 
- Mini Market Noiseux
 Rue de l’Ourthe 36 
 5377 NOISEUX
 Open van maandag tot zondag
 van 8u tot 18u30, gesloten op 
 dinsdag
- Somme-Shopping
 Rue de la Principauté, 2A
 5377 SOMME-LEUZE
 Open dinsdag tot zaterdag van  
 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30  
 tot 19.00 uur en zondag van 8.00  
 tot 12.30 uur

POLITIE ZONE

SPOEDGEVALLEN A 101

ASSESSE
Rue des Fermes, 11A 
5330 ASSESSE
A +32(0)83/66.06.30
Maandag en vrijdag van 8u tot 12u
tot 12 uur, woensdag van 15 tot 
19 uur.

CINEY
Clos du Posty, 1 
5590 CINEY
A +32(0)83/68.73.00
Maandag tot vrijdag van 8u tot 18u
Zaterdag van 10 tot 18 uur.

GESVES
Chaussée de Gramptinne, 110 A
5340 GESVES
A +32(0)83/67.03.10
Maandag tot vrijdag van 8u tot 12u, 
woensdag van 15 tot 19 uur.

HAMOIS
Chaussée de Liège, 70
5360 HAMOIS
A +32(0)83/63.69.30
Maandag en vrijdag van 8u tot 12u
12u + namiddag op afspraak,
woensdag van 13u tot 19u + 
ochtend op afspraak en dinsdag 
door alleen op afspraak.

HAVELANGE
Rue Aty, 2 - 5370 HAVELANGE
A +32(0)83/63.68.30
Maandag en donderdag van 8 uur 
tot 12 uur + namiddag op afspraak,
Dinsdag van 13:00 tot 19:00 
+ ochtend op afspraak en op 
woensdag en vrijdag alleen op 
afspraak.

OHEY
Rue de Ciney, 24 - 5350 OHEY
A +32(0)85/27.86.00
Maandag en vrijdag van 8 tot 12 uur, 
woensdag van 15.00 tot 19.00 uur.

SOMME-LEUZE
Rue de Liège, 20a
5377 SOMME-LEUZE
A +32(0)86/32.09.30
Maandag en vrijdag van 8u tot 12u
en ‘s middags op afspraak, op
woensdag van 13.00 tot 19.00 uur 
en ‘s morgens door afspraak en op 
dinsdag en donderdag alleen op 
afspraak.

BRANDWEER
A 100 -112

ANTIGIFCENTRUM
A +32(0)70/24.52.45

DOKTER VAN WACHT
Uniek nummer
A 1733

WACHTPOST 
• VAN DINANT
(achter de hulpdiensten van
Saint Vincent Ziekenhuis,  
rue Saint-Jacques, 501) : 
> Ciney (behalve Pessoux et 
 Haversin-Serinchamps), 
> Hamois (behalve Achet, Mohiville 
 et Scy)

• VAN MARCHE-EN-FAMENNE
(Avenue de France, 6) :
> Somme-Leuze, 
> Havelange, 
> Ciney (Pessoux et Haversin-
 Serinchamps) 
> Hamois (Achet, Mohiville et 
 Scy).

• VAN NAMUR 
Chaussée de Liège 654c 
5100 JAMBES.
> Assesse, 
> Gesves
> Ohey
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HALLOY

EMPTINNE
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SART-BERNARDSART-BERNARD

WIERDE
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BENBEN
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GIVESGIVES

SOLIÈRESSOLIÈRES
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BRUYÈREBRUYÈRE

ACHENE

NATOYE

BRAIBANT
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EMPTINNE
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SOREE

MOHIVILLE

ACHET

SCY

PESSOUX

HAVERSIN

CHAPOIS
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ENHET

SOVET
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CORBION

CONNEUX
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NAMUR
BRUXELLES

HALTINNE

HAUT-BOISHAUT-BOIS

MOZET

HAILLOT

PERWEZ

JALLET

EVELETTE

LIBOIS

FLOSTOY

Le Bocq

Le Samson

andenne

ROCHEFORT
ARLON
LUXEMBOURG

DINANT

ANDENNE

SPONTIN

086/40.19.22

083/61.20.41

083/67.02.14

083/82.44.77

083/66.85.78

LEGE
NDE

RAVeL

Lijn NMBS

NMBS-Station

Museum/attractie
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Clavier
Modave
Huy

HOTTON

MOHIVILLE

PORCHERESSE

BARVAUX-

CONDROZ

FAILON

JENEFFE

MIECRET

MAFFE

VERLEE

LES BASSES

HAVERSIN

SERINCHAMPS

TAHIER

GOESNES

OSSOGNE

MODAVE

ROCHEFORT

MARCHINMARCHIN

MODAVE

CHARDENEUX

BONSIN

NOISEUX

BAILLONVILLE

HEURENETTINNE

MORESSEE

RABOZÉE

SOMAL

SINSIN

WAILLET

HOGNE

MEAN

HOTTON

MOHIVILLE

PORCHERESSE

BARVAUX-

CONDROZ

FAILON

JENEFFE

MIECRET

MAFFE

VERLEE

LES BASSES

SERINCHAMPS

TAHIER

GOESNES

CHARDENEUX

BONSIN

NOISEUX

BAILLONVILLE

HEURENETTINNE

SINSIN

WAILLET

HOGNE

MEAN

Le Bocq

L’Ourthe

LIÈGE

MARCHE-EN-FAMENNE
BASTOGNE
LUXEMBOURG

DURBUY

HUYHUY

086/32.25.67

i

MEER 
INFO

Maison du Tourisme

Condroz-Famenne

Place Monseu, 23 - 5590 CINEY

 +32(0)86/40.19.22

 info@destinationcondroz.be

 www.destinationcondroz.be
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