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EDITO

Het centrum is een perfecte mix tussen surrealisme en 
authenticiteit. Hier nemen boten de lift, worden champagne en 
oesters geserveerd in de vroege uurtjes en wordt u ontvangen 
in het grootste museum van België : duizendjarige schatten, 
mijnsteden, surrealistische kunst... De diversiteit.
Centrissime is vooral een gelegenheid om van lucht te veranderen 
in een ongewone en cultureel rijk gebied. 
Van indrukwekkende oude industrieterreinen tot musea, de 
een nog origineler dan de ander, u zal een toeristisch aanbod 
ontdekken dat zijn weerga niet kent.

Om u te helpen onze mooie streek te (her)ontdekken, hebben wij 
een brochure voor groepen samengesteld met nieuwe foto’s en 
een presentatie per thema. Veel leesplezier !
Glimlachen, u bent in de regio van het Centrum, die alles heeft om 
u te behagen !
Welkom bij ons !

Noémie Nanni
Voorzitter van het VVV-kantoor  

Centrissime - Land van het Centrum
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PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Centrissime: het « excentrieke » 
Centrum van België
Tussen Charleroi en Bergen, tussen 
de Brusselse en Franse regio’s, 
ontsnap naar het Centrum voor een 
uitzonderlijk verblijf !
50 km (45 min) van Brussel
27 km (24 min) van Charleroi
20 km (23 min) van Bergen
176 km van Taj Mahal (restaurant in 
Duinkerke)
595 km van het Vrijheidsbeeld (in 
Poitiers)

Het VVV-kantoor van Toerisme in 
het Land van het Centrum ligt in 
het hart van La Louvière en is ook 
gelabeliseerd «Wallonie Destination 
Qualité», «Bienvenue Vélo» en «La 
Louvière, European Destination of 
Excellence for Cultural Tourism 2017».

Met de trein: Twee treinstations 
bedienen La Louvière, het station van 
La Louvière Centrum (3 min. te voet) 
en het station van La Louvière Zuid 
(15 min. te voet). Bezoek de website 
https://www.belgiantrain.be/nl voor 
meer informatie.

Met het vliegtuig: De luchthaven van 
Brussels Charleroi ligt op 22 km (15 
minuten met de auto) van La Louvière. 
Bezoek de website: https://www.
brussels-charleroi-airport.com/nl 

Met de bus: Tec Henegouwen La 
Louvière – Rue Gustave Boël, 59 – 
7100 La Louvière
Tel : +32 (0)64/23.95.11.  Website: 
https://www.letec.be 

Met de fiets: via het Vhello-
knooppuntennetwerk: https://vhello.
be/?lang=nl 

U kunt ons bereiken :

Fietsen kunnen voor een uur of een dag gehuurd 
worden bij het VVV-kantoor van Toerisme in 
het Land van het Centrum, maar ook bij andere 
verhuurpunten: www.centrissime.be 
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ONZE  
RONDLEIDINGEN 
OP MAAT

Bent u een school of een bedrijf 
en wilt u een educatief en 
cultureel uitstapje organiseren? 
U bent een vereniging of een 
groep vrienden en u wenst te 
bezwijken voor de charme van 
het Land van het Centrum?  
Wij nodigen u uit om de 
rondleiding te kiezen die u het 
meest aanspreekt, een datum 
die u schikt...  
Het enige wat u hoeft te doen 
is reserveren. Beter nog, wij 
kunnen u helpen uw eigen op 
maat gemaakte rondleiding 
samen te stellen.
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Dans met de Gilles : Rondleiding in het hart van de 
carnaval van La Louvière.

De terrils: Volg de gids en ontdek de fauna en flora 
van de terrils.

Kunst in de Stad: Ontdek in het centrum van La 
Louvière de kunstwerken die daar te vinden zijn. 
U zult hun verhalen ontdekken, groot en klein.

Boucle culturelle - Street Art: Ontdek met een 
gids de muurschilderingen in het centrum van La 
Louvière.

Meesterwerken van de Unesco in La Louviere: 
Begeleide fietstocht op ontdekking naat het 
Historisch Centrumkanaal en de mijnsite van Bois-
du-Luc.

TARIEVEN :
85 € / groep
Groep: 5 pers.min. > 25 pers. max.
DUUR : +/- 1u30 
INFO EN RESERVATIE :
Centrissime – Toerisme in het Land van het Centrum
Tel : +32(0)64/ 26.15.00
info@centrissime.be 
www.centrissime.be
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UNESCO  
ERFGOED

Werelderfgoed en immaterieel 
cultureel erfgoed zijn 
aanduidingen die de 
UNESCO geeft aan plaatsen, 
eigendommen en tradities 
over de hele wereld die van 
uitzonderlijke universele 
waarde zijn.
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Het belfort van Binche 
Van de 56 belforten in België en Frankrijk die samen op de 
werelderfgoedlijst van de UNESCO staan, zijn er 5 in de 
provincie Henegouwen !

Mijnsite van Bois-du-Luc
Bois-du-Luc, dat in 2012 door UNESCO tot werelderfgoed 
werd uitgeroepen, onderscheidt zich door zijn mijndorp dat 
in zijn geheel bewaard is gebleven. U zult gefascineerd zijn 
door de diversiteit van deze microkosmos die bestaat uit 
industriegebouwen en arbeiderswoningen, maar ook een 
school, een hospice, een kiosk en een kerk, een unieke plek in 
Europa.

Carnaval van Binche
In 2008 ingeschreven op de Representatieve Lijst van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid, het beroemde 
carnaval van Binche, dat teruggaat tot de Middeleeuwen, is 
een van de oudste evenementen in zijn soort die nog in Europa 
plaatsvinden! Het internationale carnavals- en maskermuseum 
nodigt u uit voor een fascinerende reis naar het hart van 
feesten en riten uit de hele wereld.

Het historisch “Canal du Centre”
De eerste Belgische site die door Unesco werd erkend vóór 
de Brusselse Grote Markt en de Vlaamse begijnhoven! Van 
de acht hydraulische scheepsliften die in die tijd en aan het 
begin van de 20e eeuw zijn gebouwd, zijn de vier scheepsliften 
op het Centrumkanaal de enige ter wereld die nog in hun 
oorspronkelijke staat verkeren !
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Rondvaarten op het historisch 
“Canal du Centre”

Boten die de lift nemen! Vier hydraulische 
bootliften zijn al een eeuw in bedrijf.  
Ze zijn gebouwd tussen 1882 en 1917, 
overbruggen elk een niveauverschil van 
ongeveer 17 meter en werken dankzij één 
enkele energiebron : water !

Boottocht 
Een boottocht van 2,5 uur met een rondleiding in een hydraulische lift, een 
sluis en beweegbare bruggen, een bezoek aan de machinekamer en een 
transfer per treintje.

TARIEVEN :
Kinderen (0-3): gratis.
Kinderen (4-12) : 10 €
Studenten: 12 €
Volwassenen: 15 €
Senioren: 12 €
Groep: 20 pers. min.  >  96 pers. max. 
Afvaart: Rue Raymond Cordier, 50 - 7070 Thieu
 
DUUR : +/- 2u30
 
INFO EN RESERVATIE :
ASBL Voies d’Eau du Hainaut
Digue de Cuesmes, 29/1 - 7000 Mons
Tel. : +32(0)78/05.90.59
info@voiesdeau.hainaut.be 
www.canalducentre.be

K
AN

AL
EN
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BEZOEK AAN DE SCHEEPSLIFT 
VAN STRÉPY-THIEU

De scheepslift van Strépy-Thieu is even 
indrukwekkend aan de buitenkant als 
interessant om te bezoeken aan de binnenkant, 
met een tentoonstelling over navigatie. 
De grootste scheepslift vierde in 2022 zijn 20e 
kaarsje!

Bezoek de grootste scheepslift van Europa !
Bezoek de tentoonstelling « Waterwegen van 
gisteren, vandaag en morgen », een film met 
uitleg over de bouw en de werking van het 
bouwwerk, zicht op de machinekamer en krijg 
toegang tot een prachtig panorama.

TARIEVEN :
Kinderen (0-3): gratis.
Kinderen (4-12): 4,50 €
Studenten: 7,50 €
Volwassenen: 8 €
Senioren: 7,50 €
Groep: 20 pers. min.  >  80 pers. max. 

DUUR : +/- 1u30
Plaats: Rue Raymond Cordier, 50 - 7070 Thieu
 
INFO EN RESERVATIE :
ASBL Voies d’Eau du Hainaut
Digue de Cuesmes, 29/1 - 7000 Mons
Tel. : +32(0)78/05.90.59
info@voiesdeau.hainaut.be 
www.canalducentre.be
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Erfgoed, Verleden, Schilderen, Workshops, Archeologie, 
Archieven, Toekomst, ARTour, Dromen, Ritme, Ontmoetingen, 
Houtskool, Carnaval, Keramiek, Kasteel... Het is ook zonder 
twijfel een oneindige rijkdom.  
Sommigen zeggen zelfs dat het het grootste museum van België 
is! Geen wonder, acht musea, zo dicht bij elkaar, met zoveel 
collecties en zoveel diversiteit ... Dat zie je niet elke dag. 
Dus, liefhebbers van kunst, ontdekkingen en mooie dingen, waar 
wacht je nog op ? 

De P.A.R.C.-musea zijn trouw aan de tweede graad en aan de 
humor met een vleugje surrealisme die kenmerkend zijn voor de 
regio van het Centrum... we laten u zelf oordelen. 
Deze acht musea liggen zo dicht bij elkaar, stel je ze voor dat ze 
één maken ...

INFO: www.parcmuseum.be 

HET GROOTSTE  
MUSEUM  

VAN BELGIË ! P.
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KERAMIS,  
CENTRUM VAN DE KERAMIEK VAN DE 
FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL

Keramis is een museum, kunst- en 
creatieruimte gewijd aan keramiek 
gebouwd op het terrein van de oude 
faiencefabriek Boch in La Louvière.  
De eigentijdse en gedurfde architectuur 
omvat een oud geklasseerd gebouw met 
3 gigantische flessenvormige ovens, de 
laatste Belgische exemplaren van hun 
soort. 

Boch permanente en hedendaagse 
collectie
Ontdek de opmerkelijke collectie 
aardewerk die in de 19e en 20e eeuw 
werd geproduceerd door de fabriek 
Boch, het vlaggenschip van de Belgische 
industrie. Keramis promoot ook een 
belangrijke collectie keramiek van 
kunstenaars uit de tweede helft van 
de 20e eeuw (Pierre Caille, Françoise 
Pétrovitch, Johan Creten …).

TARIEVEN :
Kinderen: 100€ / 75€ voor schoolgroepen
Studenten: 75€ + 6€ / pers. (alleen in de week)
Volwassenen: 100€ + 6€ / pers.
Senioren: 75€ + 6€ / pers.
Groep: 15 pers. min. > 25 pers. max.

DUUR : +/- 1u30
 
INFO EN RESERVATIE :
Keramis
Place des Fours-Bouteilles, 1 - 7100 La Louvière
Tel. : +32(0)64/23.60.70
info@keramis.be 
www.keramis.be
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CENTRUM VOOR GRAFISCHE KUNST 
EN HET GEDRUKTE BEELD

Het CGII is een museum/kunstcentrum 
dat voor de studie, de conservering en de 
tentoonstelling van gedrukte kunst zorgt. 
Sinds 1988 worden er tentoonstellingen 
met monografische of thematische werken, 
hedendaagse of erfgoed gerichte reeksen 
voorgesteld. 

Rondleidingen en workshops op maat
School-en verenigingsbezoeken en 
workshops op maat voor alle leeftijden. 
Verhalenworkshops voor uw kinderen. 
Rondleidingen/verteltochten/spelroutes 
aangepast aan het publiek van 
kleuterschool tot hoger onderwijs. 

TARIEVEN : 
5 pers. min. > 10 pers. max. 20 € 
11 pers. min. > 15 pers. max. 30 €
16  pers.min. > 25 pers. max. 40 €
 
DUUR : +/- 1u30
 
INFO EN RESERVATIE :
Centrum voor Grafische kunst en het Gedrukte beeld
Rue des Amours, 10 – 7100 La Louvière
Tel. : +32(0)64/27.87.27
accueil@centredelagravure.be – edu@centredelagravure.be
www.centredelagravure.be
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MILL
MUSEUM IANCHELEVICI

Ingericht in het voormalige Justitiepaleis, 
het MILL getuigt van de culturele 
geschiedenis van de stad La Louvière, 
waarvan het de artistieke collectie 
beheert. Zijn permanente tentoonstelling 
promoot de werken van de beeldhouwer/
tekenaar Idel Ianchelevici, als aanvulling 
op een programma met tijdelijke 
multidisciplinaire tentoonstellingen. 

Beeldhouwwerken en tekeningen van 
Idel Ianchelevici
Bezoek de permanente collectie van 
het museum gewijd aan de Roemeense 
kunstenaar Idel Ianchelevici, auteur van 
de monumenten Le Plongeur (Luik), Le 
Résistant (Nationaal Monument van 
het Fort van Breendonk), L’Appel (La 
Louvière). Bronzen beeldhouwwerken, 
originele gipsen modellen en 
beeldhouwwerk in steen.

TARIEVEN :
Ingang groepen: volwassenen 3€ / pers. | < 25 jaar gratis.
Ingang + rondleiding voor volwassenen: 7€ / pers.
Ingang + Bezoek en workshop beeldhouwen voor volwassenen: 10 € / pers.
Ingang + Rondleiding en animaties voor scholieren: 3 tot 5 € / pers.
Volwassenen groep: 10 pers. min. > 20 pers. max.
Schoolgroep: 2 klassen max. tegelijkertijd

DUUR : +/- 1u30
INFO EN RESERVATIE :
Mill
Place Communale, 21 - 7100 La Louvière
Tel. : +32(0)64/28.25.30
info@lemill.be 
www.lemill.be 
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CENTRE DAILY-BUL & CO

Le Centre Daily-Bul & C° biedt 
rondleidingen aan voor tijdelijke 
tentoonstellingen aan. Op verzoek is ook 
een rondleiding mogelijk die specifiek 
gericht is op de Bul gedachte en de 
activiteiten van de Daily-Bul.  
Voor kinderen worden verschillende 
creatieve workshops aangeboden. Het 
bijgewerkte onderwijsaanbod zal op 
verzoek worden toegezonden.

TARIEVEN :
Kinderen : 2 €
Studenten : 7 €
Volwassenen : 7 €
Senioren : 7 €
Groep : 5 pers. min > 12 pers. max.
 
DUUR : +/- 1u30
 
INFO EN RESERVATIE :
Centre Daily-Bul & Co
Rue de la Loi, 14 - 7100 La Louvière 
Tel. : +32(0)64/22.46.99
info@dailybulandco.be 
www.dailybulandco.be 
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DOMEIN VAN HET KASTEEL 
VAN SENEFFE

Het Domein van Seneffe, een 18e eeuws 
neo-klassiek kasteel.
Doe uw ogen wijd open, wij nemen u 
mee terug naar de 18e eeuw, dag na 
dag. Vier formules om de geheimen van 
het tijdperk de verlichting te ontdekken!

Van dag tot dag, de 18de eeuw 
De gids neemt u mee door een jaar van 
het dagelijks leven van de eigenaars 
van het kasteel. Het is de jonge 
meester die terugkeert van de Grand 
Tour en zijn “herinneringen” in zijn 
koffers meeneemt. De kasteelheren 
met hun tradities en passies bezetten 
hun ontvangstappartementen en hun 
priveevertrekken. Kortom, het is een 
ontdekking van het Verlichte tijdperk 
door de seizoenen heen.

TARIEVEN :
Kinderen:  vanaf 65 €
Studenten: vanaf 75 € 
Volwassenen: vanaf 75 € + 5 € pp
Senioren: vanaf 75 € + 4 € pp
Groep: 15 pers. max.
 
DUUR : +/- 1u30
Reserveringen moeten ten minste 10 dagen voor de datum van het bezoek worden 
gemaakt.
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BEZOEKEN OP MAAT

Bezoeken op maat
De bezoeken op maat richten zich tot 
een bevoorrecht publiek. 
De Publieksdienst staat te uwer 
beschikking om een voorstel uit te 
werken dat aan uw wensen voldoet.

Schoolbezoek
Als u het Domein van Seneffe en zijn 
tentoonstellingen wilt bezoeken, kunt u 
de website van het kasteel van Seneffe 
raadplegen onder de rubriek “De 
Publiekdienst”.

De zilversmeedkunst museum
De weelderige collectie burgerlijk 
zilverwerk van Seneffe is het resultaat 
van de passie van een Belgische 
privé-verzamelaar, de heer Claude 
D’Allemagne, en zijn echtgenote, 
Mevrouw Juliette Rémy. 
Zij schonken en legateerden aan het 
Ministerie van de Franse Gemeenschap 
van België het buitengewone geheel 
van zilverwerk dat zij tijdens hun leven 
geduldig hadden verzameld.

TARIEVEN :

 Volwassenen: 5 € 

Senioren: 4 €

Artikel « 27 »: 1,25 € 

Scholieren en PBM’s: gratis.

 
DUUR : afhankelijk van de gekozen formule

Reserveringen moeten ten minste 10 dagen voor de datum van het bezoek worden 

gemaakt.

INFO EN RESERVATIE :

Het Domein van het kasteel van Seneffe

Rue Lucien Plasman, 7/9 - Seneffe

Tel. : +32(0)64/55.69.13

info@chateaudeseneffe.be  www.chateaudeseneffe.be 
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DOMEIN EN KONINKLIJK MUSEUM 
VAN MARIEMONT

Een museum van kunst en archeologie 
in een prachtig park. Het Domein van 
Mariemont nodigt u uit voor een dialoog 
tussen kunst, cultuur en natuur! Het oude 
Egypte, Griekenland en Rome, China en 
Gallië liggen voor uw deur. U zult ook de 
geschiedenis van België en onze streek 
in een ander licht zien, door de ogen van 
de verzamelaar Raoul Warocqué.

SCHATTEN VAN MARIEMONT
Het neusje van de zalm: een algemene 
presentatie van het museum, waarin 
zowel de regionale geschiedenis als de 
pronkstukken uit de collecties (Egypte, 
Griekenland, Rome, China, Romeins 
Gallië, porselein) worden gepresenteerd 
met slechts één drijfveer: het hart!
Er worden ook meer specifieke thema’s 
voorgesteld.

TARIEVEN :
Gratis toegang tot de permanente collecties.
Rondleiding voor groepen tot 12 pers. max.: 55€
Rondleiding voor groepen tot 13 min. > 25 pers. max.: 85€
Rondleiding voor schoolgroepen: 80€

DUUR : +/- 1u30
 
INFO EN RESERVATIE :
Domein en Koninklijk Museum van Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100 - 7140 Morlanwelz
Tel. : +32(0)64/21.21.93
info@mariemont.be
www.musee-mariemont.be
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HET INTERNATIONAAL MUSEUM VAN 
HET CARNAVAL EN HET MASKER

Van het Carnaval van Binche naar 
de gemaskerde rituelen van die vijf 
werelddelen, onderneem een boeiende 
reis om aan de hand van honderden 
maskers en kostuums de folklore, 
de maskerades en de gemaskerde 
praktijken van de hele wereld te 
ontdekken. Een unieke collectie in 
Europa !

Interpretatiecentrum over het 
Carnaval van Binche
In tegenstelling tot een klassieke 
museumgalerij biedt dit 
interpretatiecentrum de mogelijkheid 
om het Carnaval van Binche, zijn 
geschiedenis, zijn acteurs, zijn gebruiken 
en zijn tradities te ontdekken, in de vorm 
van een meeslepende en zintuiglijke 
ervaring.

Carnaval van Binche
Dompel u onder in de magie van het 
Carnaval van Binche en ontdek de 
geschiedenis, de acteurs, de gebruiken 
en de tradities tijdens een rijke en 
kleurrijke rondleiding. Meer dan een 
bezoek, een visuele en zintuigelijke 
ervaring die alles zal onthullen over de 
beroemde folklore van Binche.

Maskers uit de hele wereld
Van de winterfeesten in Europa tot de 
gemaskerde ceremonies in Latijns- en 
Noord-Amerika, van de mysterieuze 
gebruiken in Afrika tot de fascinerende 
tradities in Azië en Oceanië, ontdek 
de universaliteit van het masker, zijn 
toepassingen en gebruiken aan de hand 
van honderden verzamelobjecten.

TARIEVEN :
 Kinderen: 3.5€ / 3€
Studenten: 7€ / 6€
Volwassenen: 8€ / 7€
Senioren: 7€ / 6€ 
Groep: 20 pers. min. > 25 pers. max. 
 
DUUR : +/- 1u30
 
INFO EN RESERVATIE :
Het Internationaal Museum van het Carnaval 
en het Masker
Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche
Tel. : +32(0)64/33.57.41 
info@museedumasque.be 
www.museedumasque.be   
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GALLO-ROMEINS MUSEUM EN ZIJN 
INTERPRETATIECENTRUM

Toegewijde liefhebbers, een 
archeologische site, opgravingen, 
laboratoria, tentoonstellingen, een 
museum ... De gids neemt u mee door de 
tijd op de Romeinse weg, aan de hand 
van opgravingstechnieken en een bezoek 
aan het archeologisch laboratorium.

TARIEVEN :
Schoolgroepen (max. 20 personen per groep):  2,50 € /pers + 40 € (gids)
Andere groepen (max. 20 personen per groep):  5 €/pers +  40 € (gids)
Groep: 20 pers. max.

DUUR : +/- 1u00

INFO EN RESERVATIE :
Gallo-Romeins museum en zijn interpretatiecentrum
Chaussée Romaine, 14 - 7131 Waudrez (Binche)
Tél. : +32(0)64/33.95.50
info@statioromana.org 
http://www.statioromana.org
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HET DOMEIN VAN HET KASTEEL VAN SENEFFE

Permanente tentoonstelling
Alles begint met de almanak die 
door de Baljuw van het Domein 
werd opgemaakt. De gids laat 
u 1 jaar in het dagelijks leven 
van de kasteelheer en zijn gezin 
meebeleven. U ziet hoe de jonge 
graaf terugkeert van zijn Grand 
Tour met zijn koffers vol souvenirs. 
U ziet de kasteelbewoners 
met hun tradities en hun 
passies in hun appartements 
de société en de commodité 
(praal- en privévertrekken). 
U ziet de circulatiegangen 
en doorloopruimten waar de 
huisbedienden discreet hun taken 
verrichten… Kortom, u ontdekt 
het leven op een kasteel in de 
Verlichting volgens het ritme van de 
seizoenen.

Begeleide parktour
Verborgen plekjes in de tuinen 
van een 18de-eeuws Domein.Een 
wandeling door de verschillende 
tuinen van het Domein onthult u alle 
geneugten van de parkgebouwtjes 
en de charme van de door de mens 
aangelegde natuur.

INFO EN RESERVATIE :
Het domein van het kasteel van Seneffe
Rue Lucien Plasman, 7/9 - Seneffe
Tel. : +32(0)64/55.69.13
info@chateaudeseneffe.be  
www.chateaudeseneffe.be

TARIEVEN VOOR RONDLEIDINGEN :
Kinderen vanaf 65€
Studenten, volwassenen en senioren vanaf  75€
Groep: 15 pers. max.

DUUR : +/- 1u00
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KASTEEL VAN LOUVIGNIES

Dit 19e-eeuwse kasteel, gelegen 
aan de rand van een Engels 
park, vertelt het verhaal van het 
dagelijkse leven in de Belle Epoque. 
Van de strijkkamer met zijn houten 
strijkijzers en strijkmachine tot de 
keuken met zijn koperen potten 
en pannen, alles is op zijn plaats 
gebleven. Ook de slaapkamers 
hebben de geur van het verleden 
behouden. Hun kleerkasten geven 
uit op de toiletten en falbala’s van 
de dames van weleer. Kom en 
bezoek dit kasteel en ga terug in de 
tijd.

Schoolbezoek
Of uw leerlingen nu in de lagere 
school, Latijn of kunstklas zitten, 
onze gidsen passen zich aan om 
hen een uitzonderlijk bezoek te 
bieden.
Het kasteel van Louvignies bevat 
talrijke kunstwerken die kunnen 
worden geanalyseerd en een 
licht werpen op het leven in de 
Belle Epoque. U kunt uw bezoek 
afronden met een leuk spel in het 
park.

TARIEVEN :
10€ / pers. + 50€ / gids
Groep: 2 pers. min. > 25 pers. max.
 
DUUR : +/- 1u30
Van Pasen tot Allerheiligen voor groe-
pen en op reservering.

INFO EN RESERVATIE :
Kasteel van Louvignies
Rue de Villegas, 1 - 7063 Zinnik
Tel: +32(0)477/45.40.27
chateaudelouvignies@gmail.com
http://www.chateau-louvignies.be
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DE BURCHT VAN ECAUSSINNES-LALAING

Nog steeds gekenmerkt door 
middeleeuwse soberheid, 
bewaart het versterkte kasteel de 
herinnering aan de adellijke families 
die erin woonden. Als de begane 
grond (de eenzame opsluiting, de 
gotische kapel, de oude keuken) 
doet denken aan de middeleeuwen, 
doet de bovenverdieping meer 
denken aan de achttiende 
eeuw. Anderzijds maken de zeer 
gediversifieerde collecties die 
er te zijn zijn het kasteel tot een 
interessant museum.
Een achttiende -eeuwse moestuin 
verfraait de pracht van het kasteel.

TARIEVEN :
Kinderen: 5 €
Studenten: 7 €
Volwassenen: 9 €
Senioren: 7 €
Groep: 10 pers. min. > 40 pers. max. 
 
DUUR: +/- 1u30 (April tot oktober)

INFO EN RESERVATIE :
De burcht van Ecaussinnes-Lalaing
Rue de Seneffe, 1 
7191 Ecaussinnes-Lalaing
info@chateaufort-ecaussinnes.be 
www.chateaufort-ecaussinnes.be 
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COLLEGIALE KERK VAN SAINT-VINCENT

De collegiale kerk van Zinnik 
is een essentiële mijlpaal in de 
geschiedenis in België. Begonnen 
rond het jaar duizend, geeft het 
de aanzet tot de grote Romaanse 
architectuur die zich in het 
westelijke deel van ons land onder 
Normandische invloed ontwikkelde. 
Het werd in de 17e eeuw verrijkt met 
barokke versieringen.

De collegiale kerk was tot het einde 
van de 18e eeuw de zetel van 
een machtige gemeenschap van 
kanunniken en een bedevaartskerk 
gewijd aan Sint Vincentius, 
patroonheilige van de stad, wiens 
cultus nog steeds levendig is.

TARIEVEN :
40 € / groep
Groep: 2 pers. min. > 20 pers. max.
 
DUUR : +/- 1u30

INFO EN RESERVATIE :
De collegiale kerk van Zinnik
Grand Place, 10
7060 Soignies
Noémie Petit
Tel. : +32(0)475/ 77.46.43
noemiepetit@skynet.be
www.collegiale-soignies.be
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KAPITTELMUSEUM

Het Kapittelmuseum is een 
plaats die nauw verbonden is 
met de collegiale kerk. Het is 
ondergebracht in een arm van 
het klooster met een zichtbaar 
geraamte, van grote esthetische 
kracht, en in de voormalige 
administratieve gebouwen van 
de kanunniken, die ruimten met 
karakter omsluiten. Het brengt 
kostbare voorwerpen van sacrale 
kunst uit de 11e tot de 18e eeuw tot 
leven.

TARIEVEN :
30 € voor de groep + 1€ / pers.
Gratis voor kinderen < 12 jaar.
Groep: 2 pers. min. > 20 pers. max.
 
DUUR : +/- 1u30

INFO EN RESERVATIE :
Het Kapittelmuseum
Grand Place, 10 
7060 Soignies
Noémie Petit
Tel. : +32(0)475/ 77.46.43
noemiepetit@skynet.be
www.museeduchapitre.be 
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LA MAISON DES ARCHERS VAN ZINNIK

De in 1416 opgerichte Maison des 
Archers van Zinnik is al meer dan 
twee eeuwen op dezelfde plaats 
gevestigd. Tijdens het bezoek 
ontdekt u het geklasseerde en 
onlangs gerenoveerde huis, de 
collecties en de tuin die al zijn 
authenticiteit heeft behouden.

De gids zal u vertellen over de 
geschiedenis van het boogschieten 
en de betekenis van de symbolen 
die nog steeds op deze historische 
plaats bestaan.

TARIEVEN :
25 € / groep
Groep: 5 pers. min. > 25 pers. max.
 
DUUR : +/-1u30 
Let op: voor toegang tot de boogschut-
terstuin, gelegen op de voormalige 
grondophogingen van de stad, moeten 
6 treden worden beklommen.  Het 
is mogelijk om iets te drinken in de 
bar van de boogschutters en er zijn 
toiletten beschikbaar. Het bezoek vindt 
voornamelijk buiten plaats.

INFO EN RESERVATIE:
Office Communal du Tourisme
+32(0)67/34.73.76.
tourisme@soignies.be
www.soignies.be ou
www.visitsoignies.be
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ABBAYE DE BONNE-ESPÉRANCE

De abdij van Bonne-Espérance, 
gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Vellereille-les-Brayeux 
(entiteit Estinnes), werd in 1130 
door premonstratenzer kanunniken 
gesticht Het is de enige abdij in 
Henegouwen die gevrijwaard is 
gebleven van de opeising van 
de Franse Revolutie. Zoals ze er 
nu uitziet, vormt ze een prachtig 
staaltje van de XVIIIde eeuwse 
architectuur.

Bezoek van de abdij van Bonne-
Espérance
Wij bieden u het bezoek aan van 
een exceptionele site, waaronder de 
Norbertijnenabdij (gebouwen van 
de XIIIde tot de XVIIIde eeuw) en 
de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van 
Goede Hoop.  Vanaf 2022 omvat 
het bezoek ook de CHASHa.

TARIEVEN :
Kinderen: Gratis < 12 jaar inbegrepen.
Studenten: 10 €
Volwassenen: 10 €
Senioren: 10 €
Groep: 5 pers. min.
 
DUUR : +/- 1u30

INFO EN RESERVATIE :
Abdij van Bonne-Espérance
Rue Grégoire Jurion, 22 
7120 Vellereille-les-Brayeux.
Tel. : +32(0)473/37.13.99
maisondelamemoire.bones@gmail.com  
www.bonneesperance.be
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RONDLEIDINGEN 
DOOR DE STAD VAN 
BINCHE

BINCHE, MIDDELEEUWSE STAD
De stad van de Gille is vooral een 
middeleeuwse stad waarvan de 
huidige vestingmuren dateren uit 
de 16e eeuw. Deze zijn prachtig 
gerestaureerd en hebben 22 torens. 
Op het programma staan ook de 
overblijfselen van het Paleis van 
Maria van Hongarije, uitzonderlijke 
gevels en een geschiedenis die rijk 
is aan ontwikkeling.

Ontdek de stad en haar folklore 
via haar standbeelden 
Doe mee aan een atypische 
rondleiding om het folklorische 
erfgoed van Binche te leren kennen 
aan de hand van de standbeelden 
die met Carnaval verband houden.

De verdedigingswerken van de 
stad en haar volledige omheining
De stad Binche is een van 
de weinige steden die hun 
middeleeuwse muren in goede 
staat hebben weten te behouden. 
Ontdek onder begeleiden van 
een gids de middeleeuwse stad 
uit de 12e eeuw, de stadswallen, 
de vestigingswerken, de torens, 
het Belfort, het boogschieten, 
de wapens, de economische 
activiteit,...

De stationsomgeving
Ontdek het prachtige Station van 
Binche, een uitzonderlijk voorbeeld 
van neogotische architectuur uit 
het begin van de 20e eeuw. Deze 
stadswandeling met vertrek in de 
stationsomgeving nodigt u uit om 
deze wijk met zijn plein en zijn Art 
Deco en eclectische architecturale 
gebouwen te ontdekken.
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Binche tijdens de oorlogen 
wereld  
Een unieke reis door de moeilijkste 
tijden van de twee Wereldoorlogen. 
Herbeleef en het leven van de 
Binchois begrijpen gedurende deze 
periode door de plaatsen en straten 
van die tijd pijnlijk.

Het religieus erfgoed
Rondleiding van de collegiale 
kerk van Saint-Ursmer, een 
van de oudste gebouwen 
van de stad. Ontdek ook de 
geschiedenis van de collegiale 
kerk, de schatten, de kapellen, 
de religieuze inscripties die op 
sommige huizen te vinden zijn, 
de straatnamen die naar heiligen 
verwijzen, ...

TARIEVEN :
3€ / pers.
Groep: 20 pers. min.
 
DUUR : +/- 1u30

INFO EN RESERVATIE :
vzw Dienst voor Toerisme Binche
Grand Place, 5 – 7130 Binche
Tel. : +32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be  
www.binche/be/detentes-loisirs/tourisme 
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ACTIEVE STEENGROEVE  
VAN DE BLAUWE STEEN

Kom en ontdek het grandioze 
schouwspel van mannen die op de 
bodem van de steengroeven werken en 
mechanische monsters manoeuvreren, 
temidden van het lawaai van ronkende 
motoren en het gerammel van kettingen 
die de enorme kalksteenblokken 
ophijsen. Een rondleiding door een 
actieve steengroeve die u onvergetelijke 
herinneringen zal bezorgen !

TARIEVEN :
5 € / pers.
Indien het aantal deelnemers < 15 bedraagt, zal een forfaitair bedrag van 70 € 
worden aangerekend.
Groep: 2 pers. min > 20 pers. max.
 
DUUR : +/- 2u30
 
INFO EN RESERVATIE :
Van maandag tot vrijdag - geen bezoeken op zaterdag en zondag.
Dienst voor Toerisme Zinnik
Tél. : +32(0)67/34.73.76.
tourisme@soignies.be
www.soignies.be ou www.visitsoignies.be
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BOIS-DU-LUC, 
MUSEUM VAN MIJNBOUW EN 
DUURZAME ONTWIKKELING

Het Museum voor Mijnbouw en 
Duurzame Ontwikkeling concentreert 
zijn activiteiten rond erfgoed, 
mijngeschiedenis en duurzame 
ontwikkeling via zijn drie pijlers: 
ecologisch, sociaal en economisch. Het 
is gelegen in Bois-du-Luc, een mijndorp 
dat in zijn geheel bewaard is gebleven 
en sinds 2012 door UNESCO als 
werelderfoed is geclassificeerd.

Traditionnelle rondleiding
Een bezoek aan Bois-du-Luc betekent 
het begrijpen van de werking van 
een lang bestaande kolenmijn en het 
ontdekken van een landschap gevormd 
door en voor het werk. U zult verrast zijn 
door de bijzonderheden ervan, zoals het 
paternalistische beleid dat de arbeider 
en zijn gezin omlijstte en inspeelde op 
een subtiel evenwicht tussen rentabiliteit 
en sociale controle.

TARIEVEN :
Groepstarief (op reservering, 15 > 25 personen per gids)
Gratis voor kinderen van 6 jaar en jonger
4 € voor jongeren onder de 18 jaar en studenten +  80 € per gids
7 € voor volwassenen + 120 € per gids
6 € voor 60-plussers + 120 € per gids
3 € voor personen met beperkte mobiliteit (op vertoon van de kaart) +  120 € per gids

DUUR : +/- 1u30

INFO EN RESERVATIE :
Bois-du-Luc, Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling
Rue Saint-Patrice, 2b - 7110 La Louvière
Tel. : +32(0)64/28.20.00
info@boisdulucmmdd.be 
www.mmdd.be
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DE MUSEA VAN HET KUNSTCENTRUM : 
DE APOTHEEK VAN BOURDEAUX

Ontdek eerst de voormalige apotheek 
van Bourdeaux. In bedrijf tot 1968, de tijd 
staat er stil. In deze apotheek, die intact 
is gebleven, dompelen flesjes, doosjes 
en instrumenten u onder in de sfeer van 
weleer.
Een verdieping lager, duik in de wereld 
van blauwe steen en zijn oorsprong.
Het Documentatiecentrum van de 
Blauwe Steen is een klein, charmant 
museum met een collectie mineralen en 
fossielen.

TARIEVEN :
Rondleiding alleen op reservering
3 € / pers.
45 € / groep indien < 15 pers.
Groep: 2 pers. min. > 20 pers. max. - Toegankelijk voor PBM

DUUR :+/- 1u30

INFO EN RESERVATIE :
Dienst voor Toerisme Zinnik
Rue du Lombard, 2 - 7060 Zinnik
Tel. : +32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be   
www.soignies.be  - www.visitsoignies.be 
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CENTRE DE LA DENTELLE 
ET DES MÉTIERS D’ART – 
LE FUSEAU

Binche…de stad waar ambacht en 
kunst hand in hand gaan, door Victor 
Hugo in « Les Misérables » bewonder, 
dankzij de « steek van Binche », de 
moeilijkste en de mooiste ter wereld. 
Onze kantmakers creëren stijlvolle en 
uitgebreide geschenken, toegankelijk 
voor alle budgetten, met een combinatie 
van traditioneel en hedendaags. 
Een bezoekje is er de moeite waard !

TARIEVEN :
Bezoeken zijn gratis.

DUUR : +/- 1u00
 
INFO EN RESERVATIE :
« LE FUSEAU »
Grand Place, 25/1 - 7130 Binche
Gedurende het jaar verhuizen naar rue Saint-Moustier (100m van de huidige locatie).
Zo een. : +32(0)64/36.63.76
lefuseau@skynet.be
www.dentelledebinche.net
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PÔLE DE LA PIERRE

Tussen traditie en vernieuwing
de grote pierre-joseph wincqz-
groeve: van winningsplaats tot 
opleidingscentrum 

De Pôle de la Pierre is één van de 
twee opleidingscentra van het Waals 
Agentschap voor Erfgoed. Deze 
voormalige industriële site, gevestigd 
in de geklasseerde gebouwen van een 
voormalige steengroeve, de Grande 
Carrière Wincqz in Zinnik, die nu volledig 
gerestaureerd is, biedt sinds 2016 
onderdak aan een waaier van activiteiten 
en opleidingen gewijd aan de steen- en 
erfgoedberoepen.

TARIEVEN :
2,5 € / pers.
35 € / groep indien < 15 pers.
Groep: 4 pers. min. > 20 pers. max.
 
DUUR : +/- 2h
 
INFO EN RESERVATIE :
Dienst voor Toerisme Zinnik
Rue du Lombard, 2 - 7060 Zinnik
Tel. : +32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be   
www.soignies.be  ou www.visitsoignies.be
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Genesteld in het hart van de prinselijke stad Le Roeulx, de Brasserie St-Feuillien 
heet u welkom op haar historische site. Het bezoek aan de Brouwerij stelt u in 
staat om zijn rijke historische verleden van bijna 150 jaar te ontdekken, de evolutie 
van haar faciliteiten en gaat vergezeld van een proeverij van twee glazen.  

TARIEVEN :
Kinderen (< 6 jaar): gratis
Kinderen (6 > 17 jaar): 8 €
Volwassenen (18 jaar en +): 12 €
Groep: 10 pers. min.

DUUR : +/- 2u00

INFO EN RESERVATIE :
Bezoeken zijn opgeschort wegens renovatie en zullen zeer binnenkort opnieuw be-
ginnen, check hun website voor meer informatie!  
Brouwerij St-Feuillien
Rue d’Houdeng, 20 - 7070 Le Roeulx
visites@st-feuillien.com
www.st-feuillien.com

BROUWERIJ 
ST-FEUILLIEN
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De brouwerij ligt aan de voet van de vestingmuren en ontvangt u in 
een authentiek kader dat rijk is aan geschiedenis. Het bezoek aan de 
brouwerij gaat gepaard met een degustatie van twee galmbiertjes in 
het restaurant van de voormalige mouterij.

TARIEVEN :
Brouwerijbezoek en degustatie van 2 bieren: 7€ / pers. 
Brouwerijbezoek, degustatie van 2 bieren en maaltijd in brouwerijstijl: 30 € / pers.
Brouwerijbezoek, degustatie van 2 bieren en 3-gangenmenu: 39 € / pers.
Groep: 10 pers. min.
 
DUUR : +/- 1u00
 
INFO EN RESERVATIE :
Brouwerij La Binchoise
Faubourg St Paul, 38 - 7130 Binche
Tel. : +32(0)64/43.33.35
info@brasserielabinchoise.be 
www.brasserielabinchoise.be

BROUWERIJ  
LA BINCHOISE
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Geschiedenis van de brouwerij met een rondleiding van de 
installaties, uitleg over het brouwen van het bier gevolgd door een 
proeverij van 3 bieren met een bijpassend hapje.

TARIEVEN :
Kinderen: 5 €
Studenten: - 16 jaar 5€ / +16 jaar 12€
Volwassenen: 12€
Senioren: +65 jaar 10€
Groep: 5 pers. min.> 25 pers. max.
Weekend Bezoek mogelijk voor groepen van minimum 100 personen - 
groepsprijs 10 € / persoon.
 
Bezoek tijdens de openingsuren van de brouwerij (maandag tot donderdag 9u tot 16u, 
vrijdag van 9u tot 14u).
 
DUUR : +/- 30 min. met proeverij van 3 bieren.
 
INFO EN RESERVATIE:
Brouwerij Scassenes 
Rue Restaumont, 118 - 7190 Ecaussinnes 
Tel: +32 (0)67/ 34.22.77
info@brasseriescassenes.be
www.brasseriescassenes.be

BRASSERIE 
D’ECAUSSINNES
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De wijngaard van Agaises, geplant op een kalksteenrijke helling, beslaat 
35 hectare. Er wordt daar een mousserende wijn geproduceerd van 100% 
chardonnay volgens de traditionele methode: Ruffus. Kom en ontdek de 
wijngaarden, de kuiperij en proef deze unieke nectar, die over de hele wereld 
vele gouden medailles heeft gewonnen.

TARIEVEN :
10€ / pers. met de 2 flûtes (Ruffus Chardonnay Brut en Brut Sauvage)
15€ / pers. met de flûtes van de 3 wijnjaren (Brut Rosé als aanvulling)
 
DUUR :  +/- 1u00
 
INFO EN RESERVATIE :
Wijngaard van Agaises
Chemin d’Harmignies, 1 - 7120 Haulchin (Estinnes)
Ouvert uniquement sur rendez-vous
info@ruffus.be 
www.ruffus.be

WIJNGAARD 
VAN AGAISES  - 
RUFFUS
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Laat u tijdens uw bezoek rondleiden door de Meester Distilleerder zelf !  
De rondleidingen omvatten een korte uitleg van onze installaties en een 
proeverij van onze producten.

TARIEVEN :
8€ / pers. aftrekbaar bij aankoop van een fles (aanbod geldig per persoon)
Gratis < 12 ans
 
DUUR : 1u30
 
INFO EN RESERVATIE :
Distillerderij Moulin du Loup 
Rue Quartier du Pont, 35 - 7100 Trivières
Ouvert sur rendez-vous
Tel. : +32(0)473/56.60.29
info@moulinduloup.be 
www.moulinduloup.be

DISTILLEERDERIJ 
MOULIN DU LOUP
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De boerderij produceert goede kazen 
die rijk zijn aan omega 3 en 9, dankzij 
een vijftigtal gemengde Holstein en 
Blanc-Bleu koeien.

Educatieve boerderij met diverse 
activiteiten: ontdekking van de 
geitenstallen, melkstal, kaasmakerij, 
wandeling met ezels, enz.

Van de grondstof tot het eindproduct 
vindt u de smaken van weleer: een 
breed assortiment harde kazen, 
yoghurts, gepasteuriseerde melk en 
boter.

Ontdek onze melkveehouderij en onze 
kaasfabriek. Mogelijkheid om mee te 
doen een product demonstratie van 
een kaas.
Rondleidingen alleen voor groepen en 
op reservatie.

INFO EN RESERVATIE : 
Boerderij van Vierset
Rue de Vierset, 24 - 7141 Carnières  
(Morlanwelz)
Tel: +32(0)64/44.27.77

INFO EN RESERVATIE : 
Boerderij van Planois
Chemin de la Chapelle au Foya, 22 
7090 Hennuyères (‘s-Gravenbrakel)
Tel: +32(0)67/56.13.35
lafermeduplanois@skynet.be 
www.lafermeduplanois.be 

INFO EN RESERVATIE : 
Boerderij van Scoumont
Rue de Scoumont ,19 - 
7181 Arquennes (Seneffe)
Tel:  +32(0)67/87.72.14 ou 
+32(0)493/54.78.55
hennautvincent@live.be 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Boerderij de Bailli
Chemin des Théodosiens, 126 
7060 Zinnik
Tel:+32(0)67/33.28.92
fermelebailli@gmail.com 
www.lebailli.be 

BOERDERIJ 
VAN VIERSET

BOERDERIJ 
VAN PLANOIS

BOERDERIJ  
VAN SCOUMONT

BOERDERIJ DE BAILLI
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DANS MET DE GILLES

Beleef een ongewone rondleiding 
door het hart van het carnaval van 
La Louvière. U zult dapper wakker 
worden, gewikkeld in een zachte 
nacht al vol met beloften. U duikt in 
de intimiteit van de backstage van 
het festival door met de Gille het 
plechtige en nauwgezette moment 
van zijn aankleding te delen. U trilt op 
het ritme van de klompen, en wordt 
onvermijdelijk, gehypnotiseerd door 
klarinetten en fluiten, meegevoerd 
naar de bovennatuurlijke wereld van 
het carnaval.
Oesters, champagne en 
sinaasappels; gekke dansjes en 
kleurrijke rondellen: er zal magie in de 
lucht zijn.  
Zal u ook van de partij zijn?

TARIEVEN :
20 € / pers. 
 
DUUR : 1 dag
 
INFO EN RESERVATIE :
Centrissime – Toerisme in het Land van het Centrum
Tel : +32(0)64/ 26.15.00
info@centrissime.be 
www.centrissime.be
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INTERNATIONAAL MUSEUM VAN HET 
CARNAVAL EN HET MASKER

Van het Carnaval van Binche naar 
de gemaskerde rituelen van die vijf 
werelddelen, onderneem een boeiende 
reis om aan de hand van honderden 
maskers en kostuums de folklore, 
de maskerades en de gemaskerde 
praktijken van de hele wereld te 
ontdekken. Een unieke collectie in 
Europa !

Interpretatiecentrum over het 
Carnaval van Binche
In tegenstelling tot een klassieke 
museumgalerij biedt dit 
interpretatiecentrum de mogelijkheid 
om het Carnaval van Binche, zijn 
geschiedenis, zijn acteurs, zijn gebruiken 
en zijn tradities te ontdekken, in de vorm 
van een meeslepende en zintuiglijke 
ervaring.

Carnaval van Binche
Dompel u onder in de magie van het 
Carnaval van Binche en ontdek de 
geschiedenis, de acteurs, de gebruiken 
en de tradities tijdens een rijke en 
kleurrijke rondleiding. Meer dan een 
bezoek, een visuele en zintuigelijke 
ervaring die alles zal onthullen over de 
beroemde folklore van Binche.

Maskers uit de hele wereld
Van de winterfeesten in Europa tot de 
gemaskerde ceremonies in Latijns- en 
Noord-Amerika, van de mysterieuze 
gebruiken in Afrika tot de fascinerende 
tradities in Azië en Oceanië, ontdek 
de universaliteit van het masker, zijn 
toepassingen en gebruiken aan de hand 
van honderden verzamelobjecten.

TARIEVEN :
 Kinderen: 3.5€ / 3€
Studenten: 7€ / 6€
Volwassenen: 8€ / 7€
Senioren: 7€ / 6€ 
Groep: 20 pers. min. > 25 pers. max. 
 
DUUR : +/- 1u30
 
INFO EN RESERVATIE :
Het Internationaal Museum van het Carnaval 
en het Masker
Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche
Tel. : +32(0)64/33.57.41 
info@museedumasque.be 
www.museedumasque.be   
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CRIE - MARIEMONT

Enkele voorbeelden van thema’s:
- Algemene ontdekkingen van het
  Mariemont park
- De wereld van de knoppen
- De wereld rond van de bomen in het
  park
- Schatten van Mariemont: de
  opmerkelijke bomen van het park
- De wereld van coniferen
- De betovering van de natuur: mythen
  en geloofsovertuiging over bomen

Naast de rondleidingen die het hele 
jaar door op een zaterdagochtend 
per maand worden georganiseerd 
(www.crie-mariemont.be), biedt 
de CRIE van Mariemont ook 
rondleidingen “à la carte” in het 
park aan voor groepen. Tijdens de 
rondleiding ontdekt u de collectie 
wereldbomen en bijzondere bomen, 
kunstwerken, historische gebouwen 
en ook kleine en grote verhalen van 
het landgoed. Het beheer van het 
park, relaties met de bezoekers, 
natuurlijke en de geïntroduceerde 
fauna komen eveneens aan 
bod. Het bezoek kan worden 
gepersonaliseerd, naargelang de 
verzoeken. Bepaalde thema’s zijn 
ook verbonden met het seizoen.

TARIEVEN :
Afhankelijk van de gekozen formule
 
DUUR : +/- 2u

INFO EN RESERVATIE :
Asbl CPECN / CRIE de Mariemont
Mariemont Arboretum en Historisch Park
Rue du Parc, 29 - 7170 La Hestre
Tel. : +32(0)64/23.80.10
www.crie-mariemont.be
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NATECOM

Natecom vzw beheert het Centrum 
van inwijding in de natuur en de 
omgeving van Leval.
Het biedt scholen en volwassenen 
openbaar een algemene ontdekking 
van de natuur en het ecosysteem 
«slakkenberg», in het bijzonder 
door middel van begeleide 
wandelingen op de terrils de la 
Courte, conferenties, excursies-
wandelingen, stages (voor 6 -13 
jarigen), tentoonstellingen…

DUUR : +/- 2u00

INFO EN RESERVATIE :
Natecom
Rue Jean Jaurès, 89 
7134 Leval-trahegnies
Tel. +32(0)64/34.17.65
natecom@skynet.be
www.natecom.be
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FIETSVERHUUR

TARIEVEN :
4 € de halve dag / persoon
6 € de dag /  persoon
Er wordt een waarborg van 20€ per fi ets en een verplicht 
identiteitsbewijs gevraagd.
Groep: 10 pers. min.

INFO EN RESERVATIE :
Centrissime – Toerisme in het Land van het Centrum
Tel : +32(0)64/ 26.15.00
info@centrissime.be 
www.centrissime.be

Wilt u een fi ets huren? Ziehier onze fi etsverhuurpunten!
Maison du Tourisme in het Land van het Centrum, Centrissime
Toeristische Dienst Binche
Het kasteel van Seneff e
Toeristische Dienst Morlanwelz
Toeristische Dienst van Zinnik
Sportcentrum van de liften van Thieu (Le Roeulx)
Gemeente Ecaussinnes - Wethouder van Toerisme
Bois-du-Luc, Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwik-
keling
Cantine des Italiens (via de website: www.canalducentre.be)
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VHELLO THEMATISCHE FIETSTOCHTEN

Ontdek de streek per fi ets met Vhello, het 1200 km lange netwerk 
van fi etsknooppunten in het hart van Henegouwen.

 Stap op uw fi ets en …

Maak een fi etstocht langs het water !
Bezoek de musea en kastelen !
Ontdek het UNESCO-erkende erfgoed !
Geniet van de plaatselijke gastronomie !

Wilt u al onze themawandelingen bekijken ? 
Bezoek dan onze website!

INFOS :www.vhello.be
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TOTEMUS

(Her)ontdek het Land van het Centrum dankzij Totemus, een 
schattenjacht dat midden houdt tussen speurtochten en geoca-
ching! 
Totemus combineert sport, met verschillende wandelniveaus en 
cultuur dankzij de promotie van de Waalse rijkdom, knowhow 
(verhalen en legendes, kunst, gastronomie …) en avontuur.

5 Totemus schattenjachten in het Land van het Centrum: 
De Stad van de Wolven, tussen cultuur en surrealisme
De schatten van het Canal du Centre
Achter een blauwe steen verbergt zich altijd een schat!
Op ontdekking van het Carnaval van Binche
Binche :Zijn rijkdommen en zijn omgeving

De volledig gratis applicatie is 365 dagen per jaar toegankelijk 
om families en vrienden van alle generaties een kans te geven 
een originele en onvergetelijke ervaring te beleven op het uitzon-
derlijke grondgebied van Wallonië en Brussel !

INFOS : https://totemus.be/ 
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Le Point d’eau (Het Waterpunt) 
biedt u een initiatie in het surfen 
onder begeleiding van een ervaren 
instructuur (surfplanken en wetsuites 
zijn beschikbaar) en toegang tot de 
ontspanningsruimte (sauna, hammam, 
jacuzzi) voor uw gezelschap. Het is ook 
mogelijk om een programma op maat 
samen te stellen of exclusieve zones te 
reserveren.

De vestiging in ‘s-Gravenbrakel 
beschikt over een trampolinepark met 
schuimkuil, ninja warrior, big airbag…, 
een recreatieruimte en een bar/ restau-
rantgedeelte. 
Dit alles op een oppervlakte van 1000 
m². Het hele complex kan gepriva-
tiseerd worden.

Groep : 5 pers. min.
 
INFO EN RESERVATIE :
Le Point d’Eau
Rue Sylvain Guyaux, 121 
7100 La Louvière
Tel. : +32(0)64/23.66.60
info@pointdeau.be 
www.pointdeau.be

INFO EN RESERVATIE:
Trampolinepark
Rue de la Bienfaisance, 6B - 
7090 Braine-le-Comte
Tel : +32 (0)484/26.88.29  ou 
+32 (0)470/90.22.74
tonicplaysprl@gmail.com 
https://www.galaxyjump.org  

SURF RIDER  - 
LE POINT D’EAU GALAXY JUMP
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Bent u op zoek naar een teambuil-
ding activiteit, om uw klanten of om 
uw vertegenwoordigers te bedanken? 
Paintball.be kan u helpen om een 
buitengewone dag te organiseren.

Kenmerken:
- 2 paintball velden van 1500 m2 
  (overdekt) 
- 1 indoor laser tag veld 
- 2 kleedkamers / douches
- 500 m van het station van ‘s-Grave 
   brakel.
- Minimaal 8 personen om het terrein te 
   betreden.
- Catering beschikbaar (op aanvraag)
- Vergaderzalen voor bedrijven.

Box to be alive is een innovatief 
wellness teambuilding concept.  
Het bestaat uit een geschenkdoos om 
aan te bieden aan uw werknemers, 
uw team of uzelf. Iedere box wordt 
door u samengesteld op basis van 
een catalogus met wellness gerichte 
opleidingen (voeding, mindfulness, 
yoga op kantoor, theatrale improvisatie, 
meditatieve boswandeling, 
kunstworkshops, detox kookles, 
Belgische champagneproeverij, enz.) 

Groep: 8 pers. min > 120 pers. max.
 
INFO EN RESERVATIE :
Paintball.be
Chemin de Feluy, 27b - 
7090 ‘s-Gravenbrakel
Tel. : +32(0)495/77.11.70 (NL)
info@paintball.be 
www.paintball.be 

Groep: 5 pers. min. > 100 pers. max.

INFO EN RESERVATIE :
Box to be alive
Chemin du Servoir, 103 - 
7090  Ronquières
Tel. : +32(0)475/39.77.59
info@boxtobealive.be 
www.boxtobealive.be 

PAINTBALL BOX TO BE ALIVE
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Wilt u meer leren over wijn en het beter 
begrijpen… of gewoon een leuke tijd 
beleven tussen collega’s ? 
Vinodis biedt wijnproeverijen voor 
beginners of ervaren wijnliefhebbers. 
Tijdens deze proeverijen zullen zij u een 
breed scala aan druivensoorten laten 
ontdekken met speciale aandacht voor 
Europese wijnen. Vinodis biedt ook 
proeverijen aan van geesten.

Zin in een partijtje bowling of biljart met 
familie, vrienden of collega’s ? 
Kom naar Haine-St-Paul en 
geniet van de 20 nieuwe generatie 
Brunswickbanen en de gezellige, 
chique ruimte gewijd aan biljart ! 
Paraskebowl is een referentie voor 
bowling in Wallonië.

INFO EN RESERVATIE :
VINODIS
52 Chaussée de Mons - 7170  Manage
Tel. : +32(0)477/ 61.13.28
www.vinodis.com

INFO EN RESERVATIE :
Paraskebowl
Rue de la Déportation, 73 -  
7100 Haine-St-Pierre
Tel: +32(0)64/ 61.00.80
https://www.paraskebowl.com   

VINODIS PARASKEBOWL
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“Een dag, twee musea” 

19 combinaties voor leerlingen van het lager onderwijs om de 
musea van de regio van het Centrum te ontdekken!

Om de nieuwsgierigheid van uw leerlingen te wekken, bieden 
de partnermusea van de regio van het Centrum u een keuze aan 
gecombineerde activiteiten in de vorm van themadagen aan om 
te zien, te experimenteren, plezier te maken, te creëren, enz.

Een beschrijving van elk van deze dagen en een presentatie van 
elke instelling vindt u op hun website.

INFO :
https://www.parcmuseum.be/pedagogie
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ORANGE HOTEL ***
Chaussée du Pont du Sart, 238 
7110 La Louvière
Tel. : +32(0)64/77.33.00
info@orangehotel.be 
www.orangehotel.be 

HOTEL BELLE-VUE ***
Rue Belle-Vue, 126 
7100 La Louvière
Tel. : +32(0)64/43.18.00
info@hotel-belle-vue.be 
www.hotel-belle-vue.be 

HOTEL LE VAL-FAYT ***
Rue de la Croyère, 21
7170 Fayt-lez-Manage
Tel. : +32(0)64/23.90.85
reception@valfayt.be 
www.valfayt.be 

CASTEAU RESORT HOTEL ****
Chaussée de Bruxelles, 38 
7061 Casteau
Tel. : +32(0)65/32.04.00
info@casteauresort.be 
www.hotelcasteauresortmons.be 

HOTEL IBIS STYLE
Rue du Wavrin, 3 
7100 La Louvière
Tel. : +32(0)64/66.44.44
HA8G3@ACCOR.COM 
www.ibis.com

HOTEL LA LOUVE ***
Rue Sylvain Guyaux, 37 
7100 La Louvière
Tel. : +32(0)64/67.54.73
info@hotelalouve.be 
www.hotelalouve.be 

HOTEL TRISTAR ****
Place Maugrétout, 5 
7100 La Louvière
Tel. : +32(0)64/23.62.60
info@hoteltristar.be 
www.hoteltristar.be 

LE MANOIR DU CAPITAINE ***
Chemin Boulouffe, 1 
7181 Feluy
Tel. : +32(0)67/87.45.40
welcome@manoirducapitaine.com
www.manoirducapitaine.com
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U zoektU zoekt
Een unieke plaats om uw volgend evenement te organiseren? MEET

Een traiteurformule of een originele animatie voor uw personeelsfeest? ENJOY
Een standingvolle overnach� ng om uw klanten te onthalen? STAY

NEEM CONTACT OP MET HAINAUT MEETINGS & EVENTS!
Wij staan klaar om u advies te geven en u te helpen uw evenement te doen slagen.

Henegouwen, het land van hartelijkheid en gezelligheid, biedt u een scala aan plaatsen en ac� viteiten
voor uw toekoms� ge professionele evenementen!

Een eeuwenoude geschiedenis en een opmerkelijk erfgoed, er zijn niet minder dan 20 sites,
knowhow en evenementen die erkend zijn als Werelderfgoed van de UNESCO.

En als we u nog moeten overtuigen, weet dan dat Henegouwen rijk is aan heel wat gastronomische troeven
met een grote variëteit aan streekgerechten.

Vergaderingen, seminaries, personeelsdagen, lancering van producten, ... Aarzel niet onze dienst te 
contacteren om de dienstverlener te vinden die aan uw verwach� ngen beantwoordt!

Hainaut Mee� ngs & Events
Een dienst van Henegouwen Toerisme
mee� ngs.events@hainaut.be - www.mee� nhainaut.be
Digue de Cuesmes, 29 - 7000 Bergen
+32 (0)65 384 800

MEET STAYENJOY

© Daylight.com  - J. L. Deru / Groupe Lamy / Van der Valk Mons  - WBT / Cour des Dames / Naturaparc / LouvExpo / Le Dôme / Pairi Daiza.
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NEEM CONTACT MET ONS OP OM UW 
UITSTAPJE TE ORGANISEREN!

Wilt u een dag, een weekend of langer 
doorbrengen in het Land van het 
Centrum? Wilt u ontspannen, verrast 
worden of plezier maken? 

Kom dan onze streek ontdekken voor 
één of meerdere dagen met uw familie of 
vrienden!

U bent een school of een bedrijf en u 
wilt een educatief en cultureel uitstapje 
organiseren? 
U bent een vereniging of een groep 
vrienden en wilt bezwijken voor de 
charme van de regio van het Land van het 
Centrum?

Wij nodigen u uit om de toeristische 
trekpleisters te kiezen die u interesseren 
en wij zullen u helpen om uw eigen 
rondleiding op maat samen te stellen!
Voor meer informatie, reserveringen (15 
dagen voor de dag van het bezoek), neem 
contact op met het VVV-kantoor van het 
Land van het Centrum, Centrissime.

CONTACT

Centrissime
VVV-kantoor Le Pays du Centre, 

Tel : +32 (0)64/26.15.00
Place J.Mansart, 21-22, 

7100 La Louvière
info@centrissime.be   
www.centrissime.be


