LIEDERICQ – LE PETIT GEANT
7011
Liedericq-Le Petit Géant is een huis voor 40 personen waar je in juli en augustus ook terecht kan
met groepen tot 50 personen (extra prijzen op te vragen bij huisverantwoordelijke). Het is een 18eeeuws landhuis in het klein Waals dorpje Russeignies in Henegouwen. Het ligt op de zuidflank van
de Kluisberg en net over de taalgrens niet ver van Ronse. De woning is geschikt voor rustige
groepen die houden van een mooie omgeving. Je kan er ook terecht voor verschillende workshops.
Meer informatie over de ruime mogelijkheden: bezoek zeker de website:
www.liedericq-lepetitgeant.be.

BEZICHTIGING

ADRES HUIS

Anne Marie Laureys

Rue de la Cure 1
7750 Ruseignies
Mont de l’Enclus

Rue de la Cure 1
7750 Russeignies
Mont de l’Enclus
0472/64.92.16
annemarielaureys@skunet.be
www.liedericq-lepetitgeant.be

7011 – Liedericq

TECHNISCHE GEGEVENS:
Erkenning Toerisme Vlaanderen: geen ligging in Vlaanderen (equivalent van type C)
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Extra’s:
Het gemeentelijk park met speeltuigen en BBQ
ligt naast het huis.
Het binnenplein is een “stilteplaats” waar geen
balspelen of muziekinstallaties toegestaan zijn.
Achter het huis ligt een speelplein van 2.200 m²
met een tuingrot.
Dekens en hoofdkussens zijn aanwezig.
Kijk ook bij de weetjes wat je allemaal kan
doen in de Liedericq-Le Petit Géant!

Aantal personen binnen
Aantal personen in tenten
Totaal aantal personen
Gebouw (aantal)
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Kampvuur
Energie (kosten)
BBQ

Niet inbegrepen
Neen
Neen

Terrein

LEGENDE

Type
7-8
9-6
Totaal
Klein
keukenmateriaal

De Liedericq heeft naar normen van Toerisme Vlaanderen categorie C. Om dat deze kampplaats echter
niet in Vlaanderen ligt, kunnen wij geen officiële erkenning type C noteren.
Kamphuis met ingerichte keuken, minstens 1 douche per 20 personen, hoofdkussens en dekens, buiten
de eetzaal nog minstens 2 dagzalen.
juli – augustus
september – juni
Het totaal aantal personen, is het maximaal aantal toegelaten personen op het terrein (gebouw +
tentengrond).
Materiaal zoals kleine en grote keukenmessen, kurkentrekker, blikopener, rasp, zeef, mixer…

Toegankelijk voor rolwagens •

Kampvuur toegestaan •

Kampvuur niet toegestaan

BOSGEBRUIK
Er is een speelbos van ½ ha ter beschikking voor groepen in de Rue les Joncs.
Het Kluisbos is op wandelafstand (3 km). het is toegankelijk via een avontuurlijk wandelpad. Met de wagen
kan je er naar toe via de Rue de Trieu (5 min).
Het speelbos langs de Vlaamse taalgrens is erkend speelbos en vrij toegankelijk.
Toestemming om bosspelen te houden in het Waalse gedeelte van het Kluisbos moet schriftelijk
aangevraagd worden bij:
Département Nature et Forêts
Cantonnement de Mons
Mr. J.F. Duliere
Rue Achille Legrand 16
7000 Mons
065/32.82.49
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GRONDPLANNEN

Toelichting grondplan
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Info over de ruimte
Ruimte met wasmachine en droogkast
Ruimte voor het stockeren van spelmateriaal en varia
2 urinoirs
2 wc’s
2 douches
2 lavabo’s
Kan eventueel ook gebruikt worden als dagzaal
“Afwaskeuken”
Kelder: koude kamer + extra koelkasten en diepvriezer
Afwasblok
Werktafel met alle klein keukenmateriaal
2 fornuizen (5 + 2 pitten)
2 voetbranders
2 ovens (gas en elektrisch)
2 koffiezet
Waterkoker
Microgolfoven
Koelkasten + diepvriezer
1 toilet
1 lavabo
Salon met zithoek
Deze ruimte kan extra bij gehuurd worden en is dus niet in de prijs inbegrepen
Trap naar gedeelte boven de “villa”
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GRONDPLANNEN

Toelichting grondplan
Nr

Ruimte

M

VILLA
Trappenhuis

K

Inkom

L

Sanitair

N1

Slaapruimtes

N2

Slaapruimtes

EXTRA
Sanitair

Bij te huren

Wagens
(Koers)fietsen

Info over de ruimte

Stock schoenen
Vestiaire
3 toiletten
3 douches
10 kranen
2 kamers voor 8 personen
3 kamers voor 4 personen
1 kamer voor 2 personen
2 mezzanines voor 10 personen
2 extra kamers die kunnen bij gehuurd worden aan 12,50 euro per dag en per kamer
indien nodig (extra privacy)
1 kamer voor 4 personen (4 bedden)
1 kamer voor 2 personen (1 dubbel bed) met eigen lavabo.

2 extra douchekoppen
De huisjes van Remi aan de westkant van de schuur kunnen gereserveerd worden voor
(creatieve) workshops.
Er zijn ook 3 lokalen en een zolder.
Deze ruimte doet ook dienst als kleiatelier waar Anne Marie of externen workshops
geven voor beginners en gevorderden.
Aanhangwagen en ander groot materiaal kan veilig weggezet worden in de schuur.
Kunnen ook in de schuur gezet worden.
Afspuiten van mountainbikes is mogelijk
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ABC VAN CJT
Dit is een basis huishoudelijk reglement, de uitbater kan je ter plaatse nog een uitgebreid
huishoudelijk reglement bezorgen. Vraag er naar bij aankomst.
AANKOMST
Respecteer de uren van aankomst en vertrek.
Controleer ook bij aankomst samen met de
verantwoordelijke de meterstanden en eventuele
schade. Neem 10 dagen voor aankomst contact op met
de eigenaar.
ALGEMENE VOORWAARDEN
De lijst van alle deelnemers (naam, adres en
geboortedatum) wordt op de eerste dag aan de
huisverantwoordelijke bezorgd (tijdelijke
verblijfsvergunning). Dit is verplicht voor iedereen!
AFVAL
In elk huis wordt afval gesorteerd. Vraag aan de
verantwoordelijke wat de regels zijn en waar welk afval
moet gedeponeerd worden.
BEDDEN
Iedereen is verplicht minstens 2 lakens en een
kussensloop mee te brengen, ook bij gebruik van een
slaapzak.
Dekens kunnen op verzoek verkregen worden.
ENERGIE
De energie wordt afgerekend aan het eind van het
verblijf. Controleer samen met de verantwoordelijke de
eindstand van de tellers.
Let er op dat je geen deuren of ramen laat openstaan
als je de verwarming aan staat.
Verwarming, elektriciteit, water en gas worden
verrekend volgens de meterstand.
EXTRA KOSTEN
Te vragen bij de huisverantwoordelijke.
FEESTEN
De huizen hebben geen vergunning om (doop-,
communie,..) feesten te laten doorgaan. Indien de
eigenaar of beheerder merkt dat er toch een feest
doorgaat, kan hij eisen dat de groep het gebouw
verlaat zonder enige vorm van compensatie voor de
groep.
HUISDIEREN
Huisdieren zijn niet toegelaten.

LAWAAI
Respecteer de stilte voor 8u en na 22u. Je wordt ook
niet graag gestoord in je slaap door luidruchtige
mensen. Nachtspel is verboden.
PLAKKEN OF PRIKKEN
Plakband wordt enkel aangebracht op steen of hout,
echter nooit op behang of geschilderde ondergrond. In
deuren en muren worden geen nagels, duimspijkers of
nietjes aangebracht.
ROKEN
Roken in de huizen is niet toegestaan.
SCHOONMAAK
Het huis moet na het verblijf grondig gepoetst worden.
Dan krijg je al een groter deel van je waarborg terug.
Keuken- en badhanddoeken moeten zelf meegebracht
worden, alsook poetsmateriaal en toiletpapier.
STUDENTEN
Studenten worden geacht zich ook te houden aan de
regels van het huis. Cantussen, ontgroeningen en
feesten zijn niet toegestaan. Indien de eigenaar of de
beheerder merkt dat dit toch gedaan wordt, kan hij
eisen dat de groep het gebouw verlaat zonder enige
vorm van compensatie. Dit geldt ook bij vandalisme.
VERTREK
Respecteer het uur van vertrek. Probeer dus in te
schatten hoeveel tijd je nodig hebt om je bagage te
maken, alles op te ruimen en te poetsen.
WEETJES
De grot op het speelplein is een tuinfolie, een
rotsformatie die kan gebruikt worden binnen een
thema van het verblijf.
Fietsverhuur is mogelijk via www.verzet.be en
Jowanbike. Vraag de adressen ter plaatse.
Tal van fiets- en wandelroutes te verkrijgen op
aanvraag.
WAARBORG
De waarborg moet ter plaatse betaald worden. Het
bedrag staat op het ‘toegangsbewijs”. Je kan het
bedrag ook terugvinden op de website.

KAMPVUUR
Na overleg met de eigenaar is het eventueel mogelijk
om een vuurmand te gebruiken.

Dit centrum is aangesloten bij CJT Boekingscentrale.
Groepen uit het jeugdwerk hebben een aparte prijscategorie en kunnen 1 jaar vroeger reserveren.

Voor meer info kijk op www.cjt.be/boekingscentrale
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Op amper 7 km van Ronse en aan de zuidkant van het Kluisbos ligt het kleine Waalse dorpje
Russeignies. Het is een ideale vertrekplaats voor excursies in de Vlaamse Ardennen.

TOERISME

RECREATIE

NATUUR

Mont de l’Enclus
Maison des randonneurs
Enclus du haut 30 a
7750 Mont de l’enclus
069/64.16.56

RECREATIEDOMEINEN
Kluisbos» 3 km
Poletestraat 59
9690 Kluisbergen
055/23.05.85
www.kluisbos.be

NATUURRESERVATEN
Bois Joly » 8 km
Parc de Russeignies

Ronse
De Hoge Mote
Biesestraat 2
9600 Ronse
055/23.28.16
www.ronse.be

ZWEMBADEN
Stedelijk zwembad » 10 km
Engelsenlaan 70
9600 Ronse
055/21.52.80
sport@ronse.be

Kluisbergen
Dienst voor Toerisme
Parklaan 16
9690 Kluisbergen
055/23.16.19
www.kluisbergen.be

BOSSEN
Kluisbos » 3 km
Enclus du haut » 3 km
Muziekbos » 8 km

STAFKAARTEN
1 : 50.000: nr. 29
1 : 25.000: nr. 29/7-8
1 : 10.000: nr. 29/7

Deze brochure werd laatst aangepast op 25-4-2018

Reserveren: Centrum voor Jeugdtoerisme vzw –Bergstraat 16, 9820 Merelbeke - +32.9/210.57.70 – cjt@cjt.be

7011 – Liedericq

Reserveren: Centrum voor Jeugdtoerisme vzw –Bergstraat 16, 9820 Merelbeke - +32.9/210.57.70 – cjt@cjt.be

7011 – Liedericq

Reserveren: Centrum voor Jeugdtoerisme vzw –Bergstraat 16, 9820 Merelbeke - +32.9/210.57.70 – cjt@cjt.be

7011 – Liedericq

Reserveren: Centrum voor Jeugdtoerisme vzw –Bergstraat 16, 9820 Merelbeke - +32.9/210.57.70 – cjt@cjt.be

