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Welkom in ons gezellig en karaktervol huis op het kerkplein van Olloy-sur-Viroin.  
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Ten geleide 

 
Viroinval is een prachtige gemeente met heel wat groen. Van de 120km² is bijna 95% onbebouwd. De 
hele fusiegemeente, waaronder Dourbes, Le Mesnil, Mazée, Nismes, Oignies-en-Thiérache, Olloy-
sur-Viroin, Treignes en Vierves-sur-Viroin vallen, telt slechts een kleine 6000 inwoners. In de zomer 
verblijven op de weiden van de gemeente nog eens meer dan 5000 scouts en leden van andere 
jeugdbewegingen. 
 
Let trouwens op: als je niet voor een Nederlander wil doorgaan, spreek Olloy dan uit als "Olwè", niet 
als "Olloj". Oignies klinkt als "Wanji". 
 
Ons huis is meer dan honderd jaar oud. De oudste akte die teruggevonden werd dateert uit 1892, en 
toen was er sprake van een woonhuis met twee kamers op het gelijkvloers, twee op het verdiep en 
een zolder, met een stal en een schuur. In 1907 werd er een belendend woonhuis bijgekocht. In 1931 
werd er een stuk onteigend door de spoorwegen om van de spoorlijn een dubbelspoor te maken, en 
werd het huis wat smaller gemaakt. Blauwdrukken van die werken zie je hangen in het bureau. 
Het aanleggen van het dubbelspoor ging niet door en na de buitendienststelling van de spoorweg 
door de NMBS in 1977 werd wat nu de tuin is teruggekocht. 
 
Wij kochten het huis in 2012, van de familie die het meer dan 100 jaar bezat. Het werd grondig 
gerenoveerd, met respect voor de eigenheid van het huis. Er werd gekozen voor een klassieke 
inrichting met zachte gele en bruine tinten die erg dicht liggen bij de oude kleuren. Natuurlijk 
werden alle nutsleiding volledig vernieuwd. Met een performant domoticasysteem kunnen we van 
thuis uit de verwarming, het water en de verlichting controleren. Na ongeveer 2500 uur werk (en 
met dank aan de vele vrienden die een handje toestaken) zijn we erg trots op het resultaat. 
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Wat is er aanwezig in huis? 

 
Er zijn vier slaapkamers: één met een stapelbed, drie met tweepersoonsbedden. Beddegoed en 
handdoeken (keuken en bad) kunnen gehuurd worden. Je kan natuurlijk ook je eigen beddegoed en 
handdoeken meebrengen. Er staat een kinderbedje in één van de kamers. 
 
Er is ook nog een opblaasmatras die eventueel op de grond gelegd kan worden, en de zetel in de 
eetplaats kan uitgetrokken worden tot slaapbank voor 1 persoon. 
 
Er zijn twee badkamers: een grote met ligbad/douche, één met douche. 
 
Douchegel, badschuim, shampoo, keuken- en toiletpapier zijn normaal aanwezig. Zij mogen gratis 
gebruikt worden (in "normale" mate). Als er iets op raakt, laat het dan na je verblijf even weten. 
 
In de keuken vind je een vaatwasser (vaatwastabletten zijn aanwezig en mag je gratis gebruiken in 
normale mate), kruiden en olijfolie, een oven en een microgolfoven. De koelkast heeft een vriesvakje. 
Er is ook een frieteuse, broodrooster, koffiezet, gourmet/raclettestel en een fonduestel en een fles 
olie. Al deze toestellen mogen gratis gebruikt worden mits je ze reinigt na gebruik. 
 
Er is een barbecue die voldoende groot is voor 8 personen en zelfs meer. Je kan ook de halve 
barbecue gebruiken voor 2 à 4 personen. 
 
Voor de kleinsten is er een kinderbadje en een verschoningstafel met kussen in de badkamer. Er is 
een kinderstoeltje aanwezig voor aan tafel.  
 
Voor de iets grotere kinderen is er een Wii (in de slaapkamer) en een PlayStation2 in de fumoir. In de 
living is er een dvd-speler en verschillende goeie films, voor als het eens regent. 
 
Er zijn enkele gezelschapsspelen aanwezig, alsook een biljart, een tafelvoetbalspel en een dartsbord. 
 
Er zijn heel wat boeken aanwezig over diverse onderwerpen, romans, en magazines over Formule 1 
en elektronica. 
 
Een wasmachine, droogkast en strijkijzer zijn aanwezig. Bij een verblijf van langer dan 1 week mag 
je deze gratis gebruiken. Je mag ze steeds gebruiken om het eventueel gehuurde beddegoed te 
wassen en te strijken, dan is het gebruik van het linnen gratis. 
 
Er is een medicijnkastje met verband, ontsmettingsmiddel, pijnstillers, en een paar vrij verkrijgbare 
medicijnen. Deze medicijnen mag je in geval van nood (maar op eigen risico) gebruiken. Mogen we 
wel vragen om je eigen zonnecrème te gebruiken? 
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Aandachtspuntjes 

 
 

� Het adres van de woning is Rue St-Eloi 6. Parkeer je op het kerkplein, de woning is 
rechtover de kerk. Je mag eventueel ook op het trottoir voor het huis parkeren. 

 
� Aan de rechtse deur vind je een codeklavier. Typ de code in die je na betaling gekregen hebt 

en druk op <-. Het rode lampje brandt een paar seconden en je hoort een klik. Druk de klink 
naar beneden, trek de deur even naar je toe en duw ze dan open. 

 Als het rode lampje snel knippert heb je een verkeerde code ingetikt. 
 

� Als je toch iets langer wil blijven dan afgesproken, laat het dan even weten. De code van het 
codeslot verandert immers op het vooraf afgesproken tijdstip. 

 
� Om buiten te kunnen moet je op de toets met het lichtje duwen die in het deurkozijn zit. 

 
� Als je op de lichtknop naast de voordeur drukt om het licht uit te doen en je houdt hem 3 

seconden ingeduwd zijn alle lichten uit. 
 

� Als de centrale verwarming in de zomer uit staat en je wil boven een bad nemen, kan je de 
verwarming aanschakelen met de thermostaat in de badkamer. Vergeet niet die thermostaat 
terug af te zetten. 

 
� Beneden is een badkamer met douche. De elektrische verwarming daar werkt enkel als het 

licht in die badkamer brandt. 
 

� Het water en de verwarming worden van op afstand aan- en uitgeschakeld. Als er bij je 
aankomst toch geen water uit de kraan komt, geef dan telefonisch een seintje. 
 

� De barbecue en de tuinstoelen hangen vast met een hangslot. De code van dit slot krijg je bij 
reservering. Je mag de barbecue en de tuinmeubels gratis gebruiken mits je alles proper 
houdt. Er staat een metalen emmer om de kolen in te doen als ze nog niet voldoende zouden 
afgekoeld zijn om in de vuilbak te doen bij je vertrek. Maak hier gebruik van. 
 

� Zet de barbecue niet onder het afdak om de barbecueën maar zet hem in de tuin. Het afdak 
dient enkel voor de opslag van de barbecue. 

 
� Doe bottines of vuile wandelschoenen uit in de inkom. Veeg op het einde van je verblijf de 

inkom uit als er zand of modder ligt. 
 

� Roken is binnenshuis enkel toegestaan in de fumoir. Als je buiten rookt, gooi dan alsjeblieft 
je peuken niet op de grond. Er staat een asbak onder het afdak in de tuin. 

 De ventilatie in de fumoir gaat draaien als je het licht aandoet. Overdag zet je best het raam 
wat open. 

 
� Het biljart mag gebruikt worden, maar als het laken gescheurd raakt kost het je 500€. De 

pijltjes van het dartsbord staan in de sigarenkist op de boekenkast in de biljartkamer. Berg ze 
na het spelen terug weg voor de veiligheid van kinderen. 

 
� De aanwezige boeken, tijdschriften en dvd's zijn voor gebruik ter plaatse, ze worden niet 

uitgeleend. 
 

� Kinderen zijn niet toegelaten in de fumoir, want met de schaalmodellen in de fumoir mag 
niet gespeeld worden. Er staan wel een paar speelgoedautootjes waarmee gespeeld mag 
worden. 
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� Let op de kinderen, er staan geen hekjes aan de trappen. 
 

� Als er iets beschadigd of gebroken raakt, laat het dan even weten. Een gebroken glas, bord of 
kopje kost 1€, trappist- of Super des Fagnesglazen kosten 2,5€. Andere schade wordt per 
geval bekeken.  

 
� Er is geen vaste internetaansluiting. Er zijn wel een paar Belgacom-BBoxen in de buurt voor 

Belgacom-abonnees. 
 

� Er is matige GSM-ontvangst voor Telenet, de ontvangst van Proximus is dan wel weer heel 
goed. 

 
� Als je vertrekt, kijk dan zeker na dat de ramen en de veluxen dicht zijn. Laat alsjeblieft geen 

vaat achter in de afwasmachine. Schakel de ijskast uit en laat ze een beetje open staan. Trek 
de voordeur goed in het slot. Laat de livingdeur op de grendel. 
 

� Huisdieren zijn toegelaten in de inkom en de living. Er zijn geen eet- of drinkbakken of 
benches in het huis aanwezig. Let er alsjeblieft op dat zij geen beschadigingen aanbrengen 
aan deuren of muren (krabben, territorium afbakenen) want deze schade wordt uiteraard in 
rekening gebracht. 
 

� Als het huis bij aankomst niet proper is of er zijn andere problemen of beschadigingen, neem 
dan foto's en meld het ons direct (telefonisch of per sms). Wij zoeken dan zo snel mogelijk 
een oplossing. 
 

� Gebruik van de houtkachels in de living en de keuken is niet toegestaan. 
 
 
 
 

Schoonmaak 

 
Ofwel betaal je 45€ voor de eindschoonmaak, ofwel zorg je voor volgende zaken: 
- stofzuig of dweil het hele huis, 
- zorg dat de toiletten proper zijn (bril en pot), 
- reinig de douchefiltertjes (haal de haren dus uit de afvoer), 
- maak alle vuilbakken leeg en neem je vuilnis mee, 
- doe je glas naar de glasbak. De glasbak vind je in de Route de Néviau, het straatje rechts tussen café 
Chez Raoul en de brug over de Viroin. Het zijn geen ouderwetse "glasbollen" maar drie metalen 
buizen. 
- PMD mag je laten zitten; als de zak vol is, bind hem dan dicht en zet hem in de berging. 
- reinig de keuken, oven en microgolfoven (indien gebruikt), 
- laat het gehuurde beddegoed in de wasmand achter. (Wassen en strijken hoef je zelf niet te doen.) 
 
Als je betaalt voor de eindschoonmaak hoef je het bovenstaande niet te doen. Laat het huis toch in 
een ordelijke staat achter. Je hoeft de vuilbakken niet leeg te maken en je mag het glas laten staan in 
de daarvoor bestemde bak in de berging. 
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Prijzen en betaling 

 

� Er wordt steeds een waarborg van 150€ gevraagd per verhuring. Die waarborg wordt ten 
laatste 30 dagen na het verblijf teruggestort, als alles in orde bevonden is. 

� Beddengoed (onderlaken, laken, kussensloop) kan je huren aan 5€ per persoon (dus 10€ voor 
een tweepersoonsbed). Het beddengoed ligt in de linnenkamer. Een keukenset (2 
handdoeken, schoteldoek, schuurspons) mag je gratis gebruiken. Badhanddoeken zijn te huur 
aan 2€ per stuk.  

� Opgelet: als je het gebruikte linnen (beddegoed en handdoeken) zelf wast, strijkt en 
terugplaatst is het gebruik gratis. 

� Optionele eindschoonmaak: 45€. 
� De waarborg wordt bij reservering gestort, of drie maand voor het verblijf bij reservering 

verder dan 3 maand vooruit. 
� De huursom moet ten laatste twee weken vóór de verhuring gestort zijn. 
� Bij annulatie tot 2 weken vóór het verblijf wordt de betaalde som integraal terugbetaald. Bij 

annulatie tussen 2 weken en 1 dag op voorhand wordt 50€ afgehouden van de waarborg. Bij 
annulering op de dag zelf wordt de volledige waarborg afgehouden. Annulering door ziekte, 
overlijden in de familie of dergelijke dwingende redenen is, mits bewijs, altijd gratis. 

 
 
 
Verhuurprijzen 2014 
       Hoogseizoen Laagseizoen 

Weekend = vrijdagavond 18h - maandag 10h  € 350,-  € 300,- 

Midweek = maandag 14h-vrijdag 10h   € 350,-  € 300,- 

Week = maandag tot maandag of vrijdag tot vrijdag. € 600,-  € 500,- 
 
Hoogseizoen = 1 juli tot en met 31 augustus, paasweekend, de weken waarin Kerstmis en Nieuwjaar 
vallen.  
Alle andere dagen (alsook schoolvakanties en lange weekends buiten de zomervakantie) vallen onder 
het laagseizoen. Contacteer ons voor de prijzen voor variabele lange weekends of andere dagen dan 
een standaard weekend of midweek. 
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Wat is er te doen rond Olloy-sur-Viroin? 

 
Toeristische diensten 
 
Vallées des Eaux Vives 
http://www.valleesdeseauxvives.be  
https://www.facebook.com/Viroinval 
Rue d'Avignon 1 
5670 Nismes 
 
Couvin 
http://www.couvin.be  
https://www.facebook.com/tourisme.couvin  
Rue de la Falaise 3 
5660 Couvin 
 
 
O.T. Ardennes-Rives de Meuse (Frankrijk) 
http://ot.ardennerivesdemeuse.com/ 
http://www.valdardennetourisme.com/ 
 https://www.facebook.com/tourismeardenne  
Point d’accueil de Givet : Quai des Fours, 08600 Givet 
Point d’accueil de Fumay : Rue Martin Coupaye, 08170 Fumay 
Point d’accueil de Revin : Rue Gambetta, 08500 Revin 
 
 
 
Wandelen en sporten 
 
Wandelingen (starten in elk dorp van Viroinval) 
Zie stafkaarten. Neem steeds de kaart mee, heel af en toe ontbreekt er een bordje. 
Als een kaart beschadigd of verregend is, laat het dan weten en laat de kapotte kaart steeds in de 
woning achter. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.  
Als je de kaart kwijtraakt kost een nieuwe kaart €8. 
Aanraders: de Fondry des Chiens, la Roche Trouée, la Roche à Lomme. 
Vanuit Le Mesnil vertrekken twee mooie wandelingen. 
Met de kinderwagen kan je rond het stuwmeer Ri de Rome wandelen, die rondweg is verhard en 
duurt ongeveer 1,5 uur. Je vindt die wandeling op de kaart van Couvin. Je ziet de pijlen naar de Ri 
De Rome van in Petigny. 
 
Kayakverhuur 
Informeren bij café Chez Raoul. De kayaks zijn daar niet ter plaatse, zij reserveren ze voor jou. Je 
moet dus minstens een dag op voorhand reserveren. 
 
Rotsklimmen 
In Olloy in de oude steengroeve "Prosper". Contacteer de toeristische dienst op 060/31 16 35 
 
Mountainbikeverhuring 
Café “Le Barrage”, Rue de l’Eglise, Nismes 
Hôtel ‘l’Etape de Viroinval’, Rue de la Gare, Treignes. 
Camping Try Des Baudets, boven in het dorp. 
 
Wainy Park Mountainboard (8 km)    http://www.mountainboard.be 
Oignies-en-Thiérache 

Actiesport, een soort skateboarden van een helling. De pijlen volgen vanuit Oignies. Kan pijnlijk zijn, 
een vrij extreme sport. In de winter kan hier gesnowboard of geskied worden. 
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Zwemmen   
 
Opgelet! Omwille van de mogelijkheid op bacteriële infecties raden wij af om in de Viroin te 
zwemmen. Pootjebaden is geen probleem. 
 
Gemeentelijk zwembad (9km) http://www.couvin.be/loisirs-culture/sport/piscine-de-couvin-1  
Rue de la Foulerie, Couvin 

Gemeentelijk zwembad. Ook open op zondagvoormiddag. 
 
Rivea (22km, half uur rijden)    http://www.rivea.fr/   
Route de Beauraing, Givet, 03.24.40.58.50 

Verschillende zwembaden, recreatief en olympisch, en een bowlingbaan. Kijk op de website voor de 
openingsuren of kijk in de documentatiemap. 
 
Aquacentre Lacs de l'Eau d'Heure (35km, 40' rijden) http://www.lacsdeleaudheure.be/  
Rue du Bois du Four 1, 6440 FROIDCHAPELLE 

Het zwembad dat bij Les Lacs de l'Eau d'Heure hoort. Goed voor een halve dag, ideaal op de 
terugweg. 
 
 
Adventure 
 
Karting des Fagnes (13km)    http://www.kartingdesfagnes.com  
Zoning Industriel, Mariembourg 

Eén van de langste kartcircuits in Europa, maar voor "recreatief karten" wordt enkel de helft van het 
circuit gebruikt. Een eenvoudige maar toch uitdagende baan in open lucht. Kijk op hun website voor 
speciale acties of mogelijkheden om het complete circuit te gebruiken. 
 
Terraltitude Adventure (15km)    http://www.terraltitude.com/nl/  
Fumay 

Bungeejump, sensatieparcours, death ride tot 130km/h! Niet goedkoop… 
 
 
 

Markten 
 
Op zondagochtend is er een stemmige 
markt met een kleine rommelmarkt in 
Mariembourg. Dit is zeker een 
aangename aanrader. 
 
Ook op zondagochtend is er in Couvin, 
op de parking van Aldi, een 
rommelmarkt. Er is een binnengedeelte 
waar ook bij slecht weer wat te zien is, 
maar in de zomer is het merendeel 
buiten te doen. 
 
Op zaterdagnamiddag is er een marktje 
in Nismes. 
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Musea en ruïnes 
Kasteelruïne van Haute-Roche (8km per auto, korter te voet maar wel wat bergop en bergaf) 
Dourbes 

De ruïne van Haute Roche. Altijd toegankelijk. Je ziet de ruïne liggen van aan de kerk van Dourbes. 
 
Brasserie des Fagnes (11 km)    http://www.fagnes.be 
Route de Nismes 26, Mariembourg 

Kleine brouwerij met groot restaurant/taverne. Terras in de zomer, open haard in de winter. Goede, 
beperkte keuken. De brouwinstallatie is te bezichtigen, ze staat als het ware in het restaurant. Klein 
brouwerijexpootje. Kan druk zijn in de zomer. 
 
Kasteelruïne van Fagnolles (11km) 
Fagnolle 

De ruïne van Fagnolles (in Fagnolle, 11km) is soms te bezoeken, of kan van buitenaf bekeken 
worden. Contacteer eventueel conservator Luc Lowagie via fagnolles@skynet.be – Fagnolle is ook 
één van de mooiste dorpen van Wallonië, maar toch niet speciaal de omweg waard.  
 
Grotten (12km)      http://www.grottesdeneptune.be/ 
Rue de l’Adujoir, Petigny 

Bezoek van ongeveer drie kwartier met boottochtje in nogal kitscherig verlichte grot. 
 
Hoofdkwartier van Hitler (17 km) 
Brûly-de-Pesche 

Hier zat Hitler in ’42, toen de strijd in Frankrijk in volle gang was. De bunker is nog intact, de 
chalets werden herbouwd, met een museum over het verzet en over Hitlers aanwezigheid in de regio. 
 
Gambrinus Driver’s Museum (17km)   http://www.gambrinus-drivers-museum.be/  
Fontaine St-Pierre, Romedenne 

Museum over biertransportwagens. 
 
Kerncentrale Chooz (19km)    http://www.edf.fr    
Chooz 

Het informatiecentrum van deze kerncentrale kan gratis bezocht worden. Ma-Vr 8h30-12h en 
13h30-17h, Za-Zo 14h-18h. Bezoek duurt ongeveer 1h. Af en toe worden er rondleidingen gegeven 
op de site. Kijk op de website van Edf voor Les Journées de l'industrie électrique. 
 
Chimay (23km)      http://www.chimay.be  
Chimay-stad: bezoek aan de stad en het kasteel. 
Auberge du Potaupré: de herberg waar de producten van de Chimay-abdij verkocht worden en waar 
je tevens kan eten. Ligt een stukje buiten de stad. GPS: Rue de Potaupré, Bourlers. We hebben de 
indruk dat het de laatste tijd wat naar beneden gaat met de kwaliteit (zeker als het druk is). 
Abdij van Chimay: enkel de kerk, de binnenplaats en het kerkhof zijn vrij toegankelijk. Ligt op 
wandelafstand van de Auberge du Potaupré. De brouwerij en kaasmakerij zijn praktisch nooit 
toegankelijk. 
Ook in die buurt: het (motor)circuit van Chimay. Zie http://www.circuit.be  
 
La Grange Aux Papillons (24km)   
 http://www.lagrangeauxpapillons.com/  
Rue de l’Estrée 4a, Virelles 

In de richting van Chimay. De naam zegt het zelf: een schuur vol exotische vlinders. Zeker de 
moeite. 
 
Philippeville (25km) 
Door Vauban versterkte stad. In de zomer kunnen de onderaardse verdedigingsgangen bezocht 
worden. Uitleg in het Frans, en vooral interessant voor wie de historische uitleg wil, anders zijn het 
gewoon maar gangen. Er zijn wat restaurants maar hun claim "Relais Gourmand" is misschien wat 
overdreven. 
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Stoomtrein Mariembourg-Treignes (div. stations)
 http://insiteout.brinkster.net/0000064cfv3v/  
Op de oude lijn Mariembourg-Treignes rijden 
afwisselend stoomtreinen en “autorails” (kleine 
voertuigen met dieselmotor). Op de website van de 
Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées (of CFV3V, in 
het kort) vind je de uren en halteplaatsen. Het station 
van Olloy is vlakbij. Draai je rug naar de ingang van 
de kerk en volg het spoor tot je aan het station komt. 
Het station van Olloy heeft jarenlang leeg en vervallen 
gestaan maar wordt nu gerenoveerd. De uiteindelijke 
bestemming is nog niet zeker. 
In Mariembourg is de eindplaats één van de weinige 
stations met draaiplateau die nog in gebruik zijn. In 
Treignes is aan de halteplaats een treinmuseum 
waarvoor inkomgeld betaald moet worden. Het bezoek 
aan het museum is goedkoper in combinatie met een 
treinrit. Treignes is ook het station waar de 
stationsscènes uit Daens gefilmd werden. 
In Mariembourg kan men gratis op het terrein 
rondkijken tussen de treinen (ook zonder een ticket te 
kopen). 

 
Musée du Malgré-Tout (6km)    http://www.museedumalgretout.be/  
Rue de la Gare 28, Treignes 

Een museum over de prehistorie, met archéosite (gereconstrueerde prehistorische hutten). Iets 
buiten Treignes liggen ook nog de funderingen van een Romeinse villa die vrij toegankelijk zijn. 
 
Ecomusée du Viroin (6km) 
Rue de la Gare 63, Treignes 

Museum over de traditionele beroepen in de streek. Soms ook tijdelijke tentoonstellingen. Gratis op 
de eerste zondag van de maand. 
 
Espace Arthur Masson (6km)    http://www.espacemasson.be/  
Rue Eugène Defraire 36, Treignes 

Museum gewijd aan de Waalse tegenhanger van Ernest Claes, met een schooltje uit vroeger jaren. 
 
Toeristisch treintje en Jardins d’O (6km) 
Nismes 

Het toeristisch treintje rijdt onder meer langs de Fondry des Chiens, les abannets,… 
In het gemeentepark is een watertuin aangelegd waar je te voet (gratis) of met een bootje (betalend) 
doorheen kan varen. Nismes is een mooi stadje met een paar restaurants en café’s. 
 
Verder weg (bijvoorbeeld voor heen- of terugrit) 

• Rondom Givet (Frankrijk): http://ot.ardennerivesdemeuse.com/  

• Rocroi (26km) –  http://www.otrocroi.com – versterkte stad in Frankrijk. Veel versterkte 
kerken in de omgeving, autoroute rond de versterkingen. 

• Les Lacs de l’Eau d’Heure (35km) - http://www.lacsdeleaudheure.be – watersport (zeilen, 
duiken,...) horeca. 

• Dinant en omgeving (ca 40km) 

• Macquenoise (40km, door Chimay) – de grenspost waar het grootste deel van ‘Rien à 
Déclarer’ werd gefilmd. 

• Reims, Champagne (ca 120km, 1h45) 

• Charleville-Mézières (ca 60km, 50') 
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Speciale dagen en feesten 

 
Laatste weekend van juni: Les 2x3h des trotinettes. Trotinettekoers met veel ambiance en animatie. 
Vrijdagavond een fuif, zaterdagavond rond 19h30 inschrijving en technische controle. 21h-24h: 
eerste drie uur koers. Zondag van 16 tot 19h tweede manche. Er zijn prijzen voor originaliteit en 
voor snelheid. 
 
Eerste zondag van september: VTT Les coteaux du Viroin. Mountainbiketocht georganiseerd door 
de Catsbikers. Tochten van 25 tot 100km, vertrek in Olloy. Technische en uitdagende tocht! 
 
Laatste zondag van september: Festival Vapeur. Zowat al het rollend materiaal van de Chemin de 
Fer à Vapeur des 3 Vallées wordt over de rails gestuurd. De treinen passeren voor één keer aan volle 
snelheid voorbij het huis, een twintigtal keer per dag. Op de eindhaltes in Mariembourg en Treignes 
zijn heel wat activiteiten. Fototip: vanop de voetgangersbrug in het NMBS-station (een beetje 
verder) heb je een prachtig overzicht. 
 

 
 
Marches folkloriques d'Entre Sambre et Meuse 
Marsen in Napoleontische kleren in de hele regio. Zie http://www.amfesm.be/calendrier.php voor de 
kalender. Er zijn jaarlijks marsen in Nismes en Mariembourg. 
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Restaurants in de buurt 

Deze restaurantjes hebben we zelf al getest. We geven onze persoonlijke mening. 
 
Les Quat'voyes     Klassiek 
Rue Jean Chot 2 (op de hoek tegenover café Chez Raoul). 
http://www.lesquatrevoyes.be/  

Tijdens het toeristisch seizoen zeker niet slecht, buiten het seizoen heb ik de indruk dat het niet 
allemaal even vers is. 
 
Brasserie des Fagnes    Brasserie 
Route de Nismes 26, Mariembourg 
http://www.brasseriedesfagnes.com/ 

Kleine brouwerij met groot restaurant/taverne. Terras in de zomer, open haard in de winter. Goede, 
beperkte keuken. De "croute des fagnes" is een soort pizza. De assiette fagnarde is een koude schotel 
(paté, salami, kaas) met brood en is een aanrader. Bij drukte in de zomer kan de bediening wel wat op 
zich laten wachten, ga er dan zeker niet heen als je snel gegeten wil hebben.  
 
La Bonne Auberge    Klassiek 
rue Bassidaine 20, Nismes 
http://www.bonneauberge.be/ 

De eetzaal is achteraan dus schrik niet als er niemand binnen lijkt te zitten. Verzorgde klassieke 
keuken. Erg veel groenten liggen er niet op het bord, maar je kan ze altijd als supplement bijvragen. 
Goeie wildbereidingen in het seizoen. 
 
La Vieille Forge    Brasserie 
rue Bassidaine 8, Nismes 
http://www.lavieilleforge-nismes.be 

Café/restaurant (eerder taverne), als er voetbal is wordt er gekeken, dus het is hier niet altijd even 
rustig. Gewoonlijk is het er wel lekker. 
 
Le Sicilia     Pizza 
rue St-Roch 34, Nismes 

Fantastisch lekkere pizza's. Ze hebben maar één formaat, en dat is groot. In de kast boven de 
dampkap hangt hun keuzelijst. Probeer zeker de Savoyarde, dat is tartiflette op een pizza. Je kan ook 
afhalen, je rijdt er ongeveer 10 minuten op. Geen levering aan huis! 
 
Nulle Part Ailleurs    Gastronomisch 
Rue de la Gare 10, Couvin 
http://www.nulle-part-ailleurs.be/restaurant.html  

Gastronomisch restaurant, opgenomen in de Bib Gourmand van Michelin. Menu's voor 34 en 49€. 
Verfijnd en verzorgd, en absoluut niet blasé of stijf. 
 
Le Jardin de Jade    Chinees 
Rue de la Gare 53, Couvin 

Niet slecht, maar ik heb al beter Chinees gegeten.  
 
Pitta King     Pitta 
Faubourg St-Germain 77, Couvin 
Een  gewone pittabar, dus je vindt er kebabs, mixed grills, frieten... tot laat in de avond. 
 
Je vindt nog heel wat meer restaurants in Couvin en in de omgeving, maar we hebben ze helaas nog 
niet allemaal kunnen uitproberen. Geef gerust jullie mening over de restaurants die jullie getest 
hebben! 
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Een woordje over escavèche 
 
Een erkend streekgerecht dat zijn oorsprong vindt rond Chimay is escavèche. In Olloy vind je 
fabrikant La Madeleine (http://www.escavir.be). 
 
Je vindt het gerecht ook in verschillende restaurants. 
 

Escavèche is vis (forel, haai, paling) die in stenen 
potten opgelegd wordt in een zure saus van witte 
wijn en azijn. Dit is een bewaartechniek die volgens 
de overlevering van de Spanjaarden werd 
overgenomen in de zestiende eeuw. 
 
De vis wordt koud gegeten, vaak met frieten of 
brood. Hou er rekening mee dat de saus een 
kenmerkende zure smaak heeft. Als je het eens wil 
proberen kan je natuurlijk ook een pot kopen bij La 
Madeleine.  
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Winkels 

 
In Olloy zijn er vlak bij het huis een goeie slager, twee bakkers en een superette. 
 
Slagerij 
Chez Jean  
Rue des Frères Bouré 19A 
5670 Olloy-sur-Viroin 
060/39 91 05 
 
In het wildseizoen heeft Jean wel wat wild liggen, maar de keuze bij de slager in het naburige dorp is 
groter en iets goedkoper. Als je grotere hoeveelheden wil plaats je best op voorhand een bestelling, 
en soms is het er aanschuiven. 
 
Slagerij (voor wild) 
Boucherie Janvier 
Rue B. Periquet 6 
5670 Oignies-en-Thierache 
060/39 05 52 
 
Bakkerij 
Beide bakkers hebben ongeveer hetzelfde aanbod en gelijkaardige prijzen. 
 
Chez Antoine 
Rue des Frères Bouré 23 
5670 Olloy-sur-Viroin   
(Opgelet, de bakker heet niet meer Antoine. Als je binnenkomt zie je links wel een foto van Antoine 
hangen.) 
 
Florentin Versavel 
Rue Jean Chot 4 
5670 Olloy-sur-Viroin 
 
Superette 
Epicerie du Viroin 
Rue Jean Chot 1 
5670 Olloy-sur-Viroin 
 
Bank 
Belfius 
Rue des Frères Bouré 12 
5670 Olloy-sur-Viroin 
 
Apotheker 
Pharmacie Molitor - Meirlaen   Ma-Vr  9h-12h30 14h-18h30 
Rue Jean Chot, 72   Za 9h-12h 
5670 Olloy-sur-Viroin 
Tél : 060/34.74.64  
 
 
  



La Maison en face de l'église 
15 

Winkels in Couvin 
 
Zowat alle winkels en banken vind je in Couvin. Op de N5 (Route Charlemagne) vind je een 
Carrefour Market (GB), Match, Aldi, Lidl, Trafic, Wibra, Zeeman, Troc, nachtwinkels. Op 
dezelfde baan vind je de Comptoir Des Fagnes, eigenlijk een horecagroothandel maar je kan er als 
particulier ook terecht voor een uitgebreide keuze bieren (onder andere van de Brasserie des Fagnes), 
bierglazen, diepvriesproducten,...  
Als je op de heenrit nog wat voorraad wil inslaan is het best om via Couvin te rijden. De meeste 
GPS-toestellen snijden een hoekje af. Je blijft dus in dat geval de N5 steeds rechtdoor volgen, ook al 
zegt de GPS dat je naar links moet. Je passeert alle voornoemde winkels. Eens voorbij het marktplein 
van Couvin (aan je linkerkant) moet je wel de wegwijzer naar Olloy (links) volgen. 
Om vanuit Olloy naar de winkels van Couvin te rijden rij je naar de grote baan, die neem je naar 
links en blijf je volgen tot je in Couvin komt. Na een scherpe bocht naar links rij je bijna onmiddellijk 
naar rechts ("Toutes Directions"). Je hebt het marktplein aan je rechterkant. Op de T ga je naar 
rechts. Deze baan blijf je volgen tot je aan de winkels komt, net voorbij het station en de 
verkeerslichten. 
 
De meeste banken hebben een filiaal in Couvin. 
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Belangrijke contacten 

 

Eigenaar  Stefaan Van Slycken 
   Hulstbaan 99 
   9112 Sinaai 
   0495/71 21 14 
   09/348 46 18 
   stefaan@vanslycken.be 

 

Dokter van wacht:  bel 1733 of zie http://www.agrf.be  
 
Wachtpost tijdens weekends en feestdagen van 8h-20h: Chaussée de Couvin 41, 6460 Chimay. Er is 
meestal een dokter van wacht dichter in de buurt, bel daarvoor 1733. 

 

Huisartsen  zie adressen in medicijnkast  

 

Apotheker van wacht: bel naar betaalnummer 0900/10.500 of zie http://www.pharmacie.be 

Ziekenhuis  Centre de Santé des Fagnes 
   Boulevard Louise 18 
   6460 Chimay 
   060 21 18 11 

 

Lokale politie  Avenue de la Libération 58, Couvin. 060/31 02 02. 
   Lokale post in Nismes, Rue St-Roch 54. Ma, di, wo, vr 9-12h. Do 14-17h. 

 

Brandweer Couvin Service Incendie Couvin: 060/344.514 

 

Garagist  Garage du Viroin Rue des Bruyères, 45 5670 Olloy 060.39.08.90 

 

Noodnummers:  Algemeen noodnummer 112 
   Politie  100 
   Brandweer 101 
   Antigifcentrum 070/245 245 

    


