
 
 

“Menaures, de kluizenaar, zat op een 

der treden van het trapje en keek pein-

zend naar het landschap in het oos-

ten. De zon was achter de bergwand 

verdwenen, maar het was nog niet he-

lemaal donker. In het oosten schitter-

den al een paar sterren in de groen-

blauwe hemel.” 

 

 

uit “De brief voor de koning” 

van Tonke Dragt 

  

Menaures 



E E N  B E E T J E  V O O R A F  
 

Onze zoektocht naar een leuk vakantiehuisje in de Ardennen startte in februa-

ri 2007. Via het internet planden we een eerste rondrit. Het was een hele toer 

een route uit te stippelen zodat alle huisjes bezocht konden worden en we er 

nog op tijd waren ook. 

Het volledige relaas brengt ons te ver maar het eerste huisje waarin we geïn-

teresseerd waren, lag (ligt) in het domein waar we uiteindelijk terecht kwa-

men. We zijn toen echt verdwaald, je bent gewaarschuwd. Er zijn hier een 

aantal baantjes die je in de winter niet zonder 4-wielaandrijving kan berijden; 

steil, bochtig, griezelig. Na twee zoektochten beslisten we dat eerste chalet te 

nemen. Je zal het altijd zien, net verkocht natuurlijk. 

Diezelfde avond vond Luc op het internet een blokhut met 2 ha bos in datzelf-

de domein. “Wat moeten we in godsnaam met 2 ha bos?” dachten we. Op 

onze volgende rondrit besloten we toch even een kijkje te nemen. Zonder af-

spraak en dus schoorvoetend vroegen we aan de toenmalige bewoner –

vrijgezel, bon vivant, plantrekker, kettingroker- of we even een kijkje mochten 

nemen. Thuisgekomen wisten we het al. Dit was echt iets voor ons. Na wat 

heen en weer getelefoneer, een bod of drie en wat onderhandelen, konden 

we in augustus 2007 de akte tekenen. Het is hier ondertussen al behoorlijk 

veranderd en dat is maar goed ook. We hopen echt dat jullie hier even mooie 

vakanties zullen beleven als wij. Geniet ervan. 

 

 

 



W A T  E R  A L L E M A A L  I S .  
Je komt binnen via een KLEINE HAL . Er is voldoende bergruimte voorzien 

voor jassen, schoenen, eten en drinken en wat je er nog meer kwijt wil. Rechts 

is er een TOILET. In alle kamers is er voldoende kast- en bergruimte. 
 

 
 

Via de hal kom je in de LEEFRUIMTE . Er is een ZITHOEK  met kachel, een 

WERKTAFELTJE , een EETTAFEL , 8 stoelen, een krukje en een INGERICHTE 

KEUKEN. 

De keuken bevat alles wat je nodig kunt hebben. Er is een ijskast met  

0°-zone, een microgolf, een grote oven, een fornuis met 5 gasbekkens, een 

vaatwasser, een afzuigsysteem, een broodrooster, een snijmachine maar geen 

fruitpers of keukenrobot. Het werktafeltje kan gemakkelijk aan de eettafel 

gezet worden zodat er plaats is voor 9. 

In de leefruimte liggen veel boeken, voor elk wat wils. Ben je nog niet klaar 

met een boek, leg er een papiertje tussen en kom nog eens terug. 

Vanuit de leefruimte kan je naar de badkamer, de speelkamer en de slaapka-

mer. 
 

 



In de BADKAMER  is er 1 wasbekken, een douche, een wasmachine en een 

droogkast. Op het werkvlak is genoeg plaats voor een babykussen. 

In de SPEELKAMER  staat behoorlijk 

wat speelgoed en knutselgerief, ge-

sorteerd in bakken. Je vindt er ver-

schillende gezelschapsspelen. Er is 

ook een grote kast en een zetel die 

kan omgevormd worden tot een 2-

persoonsbed.  

In de SLAAPKAMER  staat een 2-

persoonsbed en een grote kleerkast. 

Vanuit de speelkamer vertrekt een trap-

je naar boven. Daar is de SLAAPZOLDER  

met drie matrassen. 

Matrasbeschermers, hoofdkussens, één 

2-persoons-dons en vier 1-persoons-

donzen zijn voorhanden.  

Hoeslakens, kussenslopen en donsover-

trekken moet je zelf meebrengen. 

Buiten, aan het huisje is er een BERGHOK  met een diepvries. Verder zijn er 

een groot terras met grote lounge zetel, tuinzetels, twee vijvertjes, een pick-

nicktafel, een glijbaan en een mik. Je hebt 2 ha bos ter jouwer beschikking wat 

vooral betekent dat het er zeer rustig is. Rondom het huisje liggen kiezel-

steentjes waar ondertussen behoorlijk wat gras over gegroeid is. In het bos 

zijn een aantal paadjes, een brugje en kampen gemaakt. 



D E  S U I T E  
 

Sinds 2014 is er bij het huisje nog een leef-

ruimte bijgemaakt. De oude garage is om-

getoverd tot een suite waar vier mensen 

kunnen slapen. Er is een overdekt terras, 

een leefruimte met 2-persoonsbed, twee 

zetels, twee stoelen, een bureautje en een 

dvd-speler. 

Naast deze leefruimte is er nog een kleine 

slaapkamer met stapelbed en een badka-

mertje met wasbak, toilet en douche/bad. 

De ruimte is heel gezellig, je hebt het gevoel dat je in het bos zelf slaapt. Beide 

terrasdeuren kunnen open wat de ruimte nog aantrekkelijker maakt. 

 

Je kan dus nu gerust vrienden uitnodigingen als je het huisje huurt. De suite 

biedt al de ruimte en privacy die nodig is als je met twee gezinnen of drie 

koppels hier tot rust wil komen en de natuur wilt intrekken. 

 

  



W A A R O P  J E  M O E T  L E T T E N .  

  M I L I E U  

We gebruiken enkel ZEEPPRODUCTEN VAN ECO-

VER. Alles is voorzien: afwasmiddel, wasmiddel, dou-

che, shampoo, handzeep en kuisproducten. Voor 

shampoo mag je een uitzondering maken. 

Probeer zo weinig mogelijk WATER  te gebruiken. Het 

water wordt hier van een plaatselijk bronnetje afge-

tapt en is beperkt. 

Om te VERWARMEN  maak je zoveel mogelijk ge-

bruik van het houtvuur. Aanmaakblokjes staan naast 

de kachel en hout vind je achter het schuurtje. 

  W A N D E L E N  I N  H E T  B O S  

Wandelen in het bos betekent ook blootgesteld worden aan ongedierte. Let 

vooral op voor TEKEN. Controleer tijdens en na de wandeling of er zich geen 

teek verschalkt heeft op je lichaam. Controleer lies, buik, hals, oren en schou-

ders. Je kan je op voorhand inwrijven tegen teken. Als je je benen en armen 

bedekt en een pet draagt, is het risico ook al kleiner. 

  E L E K T R I S C H E  A P P A R A T E N  

Van alle apparaten vind je de gebruiksaanwijzing in een KLASSEERMAP . Deze 

map staat in de buffetkast. Vooral als je de wasmachine wilt gebruiken, lees je 

de gebruiksaanwijzing even door. 
 

 



W A T  J E  A L L E M A A L  K A N  D O E N .  
Alle informatie die wij reeds verzameld hebben, vind je in een klasseer map. 

Hier en daar heb ik er iets bij geschreven. 

  W A N D E L E N  

Je kan in de wijde omtrek fantastisch wandelen. Onze eerste wandelkaart is 

ondertussen versleten. Het is de wandelkaart van VIROINVAL . We hebben ze 

ingekaderd en opgehangen. Er ligt al een nieuwe kaart die je gerust mag ge-

bruiken. Er staan bijna 40 wandelingen op. Elke wandeling vonden we de 

moeite waard. Er is een BOEKJE  met de beschrijving van deze wandelingen.  

Wil je liever in FRANKRIJK  wandelen dan vind je stafkaarten en een paar 

wandelingen. Opgelet, de meeste van die wandelingen zijn niet meer zo goed 

aangeduid. De drie wandelingen in Haybes zijn wel goed bewegwijzerd en aan 

te raden. Het is echt een mooie, gevarieerde streek. 

Je kan uiteraard ook gewoon op de stafkaart uit wandelen gaan. Er is hier ner-

gens propriété privé dus je moet geen schrik hebben voor onaangename ver-

rassingen, behalve dan paden die er niet meer zijn. Alleen het JACHTSEIZOEN  

kan roet in het eten strooien. Je vindt in diezelfde map een kalender met de 

jachtdagen. Wanneer men in Frankrijk jaagt, vinden we niet online, controleer 

de bordjes dus steeds bij het binnen gaan van het bos.  

  F I E T S E N  

Allereerst kan je heel mooi en ver fietsen langs de Maas. In beide richtingen is 

er een goed aangelegd fietspad dat vrijwel autovrij is. 

Er is hier ook zeer veel mogelijkheid tot mountainbiken. Er zijn veel routes uit-

gestippeld, zowel in Frankrijk als in België. Als je een serieuze klim ziet zitten 

dan is het hier ook mooi fietsen. 
 

 

  Z W E M M E N  

In Fumay en Rocroi zijn er zwembaden met glijbaan. Je hebt wel een badmuts 

nodig om te mogen zwemmen. Je moet je schoenen uitdoen voor je de kleed-

hokjes binnengaat.  



  U I T S T A P J E S  

De openingsuren en tarieven van deze uitstapjes vind je ofwel in de map of-

wel in de toeristische dienst. 

o Vlakbij heb je het MIDDELPUNT VAN EUROPA  toen we nog met 15 

waren. Een mooi monument met het graf van de laatste Frank. 

o ROCROI  is de moeite waard. Een stervormige, door Vauban verstevigde 

stad. In het plaatselijk Office du Tourisme krijg je een kaartje om de 

wandeling te doen. 

o FUMAY  is aangenaam om eens in rond te wandelen.  

o De andere kant op kunnen we COUVIN  zeker aanraden. Een rondwan-

deling vind je in de stedengids die in de slaapkamer ligt. 

o BRÛLY DE PESCHE  is ook interessant. Het was het hoofdkwartier van 

Hitler in het begin van de tweede wereldoorlog. Tegen het einde van de 

oorlog was in diezelfde buurt het grootste verzetkamp van de streek 

gevestigd. Zeker een bezoek waard! 

o DE GROTTES DE NEPTUNES zijn bijzonder. Ze liggen tussen Couvin en 

Pétigny. Het stuwmeer van de RY DE ROME  is heel mooi. Je kan er he-

lemaal rondwandelen (of lopen), ongeveer 5 km. 

o Alle DORPJES VAN DE VIROINVAL  zijn mooi om in te kuieren. Trek er 

eventueel tijd voor uit als je in de buurt ervan een wandeling plant. 

o In NISMES  heb je een groot park dat volledig rond het thema water is 

opgebouwd. In de zomer kunnen de kinderen daar met water spelen. Er 

is ook mogelijkheid tot bootje varen. 

o In TREIGNES  is er een spoorwegmuseum. Je kan er ook de stoomtrein 

naar Mariembourg nemen. Een belevenis, vooral het feit dat de con-

ducteur bij bijna elke overweg moet uitstappen om het verkeer tegen te 

houden. In hetzelfde dorpje zijn er nog een aantal musea, allemaal goed 

verzorgd en interessant. 



  U I T R U S T E N  
 

  S P E L L E T J E S  S P E L E N  

Er liggen heel wat spelletjes in de chalet: Boggle, Scrabble, doos met gezel-

schapspelen, Rummikub, kleine versie Trivial, Zeeslag, Tangram en kaarten. 

Er zijn een aantal leesboeken, puzzels en strips. 

  M U Z I E K  B E L U I S T E R E N  

In de zitruimte staat een Cd-speler. Je kan er ook een IPod of USB-stick mee 

beluisteren. Via TV Vlaanderen kan je ook een heleboel radioposten ontvan-

gen. 

  TV 

Er is een DVD-speler met een paar films. Daarnaast kan je ook TV kijken via 

TV-Vlaanderen. 



P R A K T I S C H  

  R E S E R V E R E N  

We hebben dit huisje in de eerste plaats voor onszelf gekocht. We houden 

ervan om in de schoolvakanties de drukte in Vlaanderen achter ons te laten 

en hier van de rust te genieten. Vandaar dat je tijdens de meeste schoolva-

kanties maar beperkt zal kunnen reserveren. Bij het huren voor een weekend, 

week of midweek zal je van ons niet veel last hebben. 

Je reserveert via www.menaures.be . 

  D E  P R I J S  

Een weekend loopt van vrij 16u tot maandag 10u, een midweek van maandag 

12u tot vrijdag 14u en een week steeds van vrij 16u tot vrij 14u. In de grote 

vakantie wordt enkel per week verhuurd. 

De PRIJS  is €75 per nacht. Een weekend bestaat altijd uit drie nachten, dan 

kan je de zondag blijven zolang je wil. We maken geen onderscheid tussen 

hoog- of laagseizoen. Voor ons zijn de Ardennen altijd hoogseizoen. 

Wil je de suite ook huren dan komt er €25 per nacht bij.  

In deze prijs zijn water, elek-

triciteit en zeep inbegrepen. 

Voor hout, elektriciteit en gas 

vragen we in de koudere 

maanden €15, €20 met de 

suite erbij. 

  

Rocroi 

http://www.menaures.be/


  A F S P R A K E N  

o Het huisje zelf wordt niet aan meer dan zes personen verhuurd. Huren 

voor meer dan zes personen betekent automatisch dat de suite erbij 

gehuurd wordt. Eigenlijk raden we zelfs aan om de suite erbij te nemen 

als het aantal volwassenen meer dan vier is. 

o Er wordt vooraf betaald. 

o Je meldt wat er eventueel gebroken of beschadigd is. 

o Heb je van iets het laatste gebruikt dan laat je dat ook weten. 

o Etenswaren worden niet achtergelaten. 

o Je laat alles achter op de plaats waar je het gevonden hebt. 

o Je laat zeker geen eten in de rekken of in de gang liggen wegens gevaar 

voor muizen. 

o Je laat het huisje opgeruimd en netjes achter. Stofzuigproper is vol-

doende. 

   

Uitzicht op Fumay vanuit Haybes 



  A D R E S  

C H E M I N  D E S  T R O I S  F O N T A I N E S  2 0  
O I G N I E S - E N - T H I É R A C H E .  

Oignies-en-Thiérache ligt in de provincie Namen en 

maakt deel uit van de gemeente “Viroinval”. Het is 

het zuidelijkste dorp van de Viroinvallei, vlak bij de 

Maas die daar nog door Frankrijk stroomt. Je zit maw 

op 5 min van Frankrijk met als gevolg dat je GSM daar 

geen Belgisch netwerk vindt. 

Je rijdt er naartoe via Charleroi, Couvin (of Nismes 

iets korter) en Olloy. In Olloy staan Oignies en Fumay 

reeds aangeduid. 

Het huisje ligt in domein “LES NORBERTINS” op de 

weg van Oignies naar Fumay. Aan het voormalige ca-

fé “Le trou du Diable” sla je rechtsaf.  

Onmiddellijk bij het binnenrijden (nogal steil om-

hoog), voor het aankondigingsbord, sla je opnieuw 

rechtsaf. Ons huisje is het eerste aan je linkerkant. 

M A A K  E R  E E N  F A N T A S T I S C H  V E R B L I J F  V A N !  

Uitzicht vanuit de woonkamer 


