
Place du Familistère - 02120 GUISE
(+ 33) (0)3 23 61 35 36 - accueil@familistere.com - www.familistere.com

De oprichter van het bekende kachelfabriek Godin, Jean-Baptiste André Godin 
(1817-1888), geloofde in een bedrijfsvorm die alle  arbeiders evenredig in de ri-
jkdom zou laten delen.  In de tweede helft van de 19e eeuw liet hij de Familistère, 
of het “Sociaal paleis”, bouwen. Verken de diverse facetten van de Familistère in 
het museum, het modelappartement, de hofjes van de woningen, de bloemen-
tuin, huismeesterkantoren, het waslokaal en zwembad en het Familistère Theater. 

Route de Blangy - 02500 HIRSON

Midden in het dichte bos van Hirson, op steenworp afstand van de grens met 
België maakt de Oise een val! Dit is een heerlijke plek voor een verfrissende ge-
zinswandeling. Stroomopwaarts van de waterval geniet u van een wandeling van 
zo’n 2 km op een aangelegd pad om het meer heen. Enkele kilometers verderop 
kunt u de Rocher du Pas Bayard ontdekken, toegankelijk met de auto. 

DE FAMILISTÈRE 
IN GUISE

WATERVAL EN NATUUR 
IN BLANGY

Gratis toegankelijk, het hele jaar rond. 

U kunt ter plekke overnachten op het 
Domaine de Blangy en bij Thiérache 
Sport Nature kunt u kanoën of 
klimmen en fietsen huren:  
(+33) (0)3 23 58 34 41. 

Let op, in de zomer is de waterstroom 
minder sterk!

Van 04/01 t/m 28/02 en van 01/11 
t/m 19/12 (maandags gesloten): 
10.00-12.30 - 13.30-18.00 uur.

Van 01/03 t/m 31/10 (alle dagen 
geopend): 10.00-12.30 - 13.30-
18.00 uur.

Entree volwassenen: € 7 tot 
€ 10 (laag tarief = studenten en 
werkzoekenden).

Entree kinderen: € 0 tot € 7  
(kinderen t/m 9 jaar gratis)

Supplement begeleide rondleiding: 
€ 2

ONMISBAAR  

in Thiérache
In geval van aangepaste overheidsmaatregelen kunnen openingstijden veranderen.

Download alle wandel- en fietsroutes op:  

www.tourisme-thierache.fr
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8 rue du Chamiteau - 02830 SAINT-MICHEL
(+ 33) (0)3 23 58 87 20 - abbaye-st-michel@wanadoo.fr 

Deze perfect behouden gebleven Benedictijnse abdij werd in 945 gesticht. U vindt er de 
grote orgels van Boizard uit 1714 en de kortgeleden in het klooster ontdekte muurschil-
deringen die het leven van Sint Benedictus weergeven. Tevens is er een museum van het 
plattelandsleven met omvangrijke collecties omtrent mandenmakerij en het gebruik van 
hout, gehuisvest in de bijgebouwen. Er worden meer dan 15 000 voorwerpen getoond.

DE SAINT-MICHEL 
ABDIJ Van 02/01 t/m 11/11 (dinsdags 

gesloten): 14.00 - 18.00 uur.

Entree volwassenen: van € 1,80 tot  
€ 4,60 (abdij en museum)

Entree kinderen: € 0 tot € 2,90 
(kinderen t/m 12 jaar gratis)

EEN VAN DE “MOOISTE DORPJES VAN FRANKRIJK”
Route départementale 520 - 02360 PARFONDEVAL

Dit schilderachtige dorpje in Thiérache heeft, mede dankzij de vijver op het dorpsplein, 
een landelijke uitstraling. Het is geclassificeerd als één van “Mooiste dorpjes van 
Frankrijk”. De schuilkamer in de 16e-eeuwse vestingkerk is geopend voor bezoekers. 
In de kleine straatjes ontdekt u plattelandserfgoed zoals de wasplaats, de protestante 
kerk en uiteraard het coulisselandschap. Dit kleine dorp met zo’n 160 inwoners is 
dankzij een aantal boeren en veehouders een dynamische en bedrijvige plek.

HET DORPJE  
PARFONDEVAL

Gratis toegankelijk, het hele jaar rond.

De versterkte kerk is van 9.00 tot 
18.00 uur geopend. Op zaterdagen en 
zondagen in juli en augustus (m.u.v. zat. 
21/08) is er de mogelijkheid tot een 
begeleid bezoek van 16.30 tot 18.30 uur. 

‘s Zomers is er een gratis audiogids 
beschikbaar voor een mini-wandeling 
van 1,25 km. Af te halen bij restaurant 
Le Relais de la Chouette of bij het 
Bureau d’Information Touristique. 

Voor inlichtingen: Association des 
Amis de Parfondeval: (+ 33) (0)6 22 44 
15 91 - amis.parfondeval@gmail.com

Allée Maurice Duton - 02120 GUISE
(+ 33) (0)3 23 61 11 76 - chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr - www.chateaudeguise.fr

In de 16e eeuw lieten de Hertogen van Guise in deze door zijn donjon gedomineerde 
middeleeuwse burcht een van de grootste vestingen met bastions in het noorden van 
Europa bouwen, die later de aandacht van Vauban zou trekken.  Het kasteel werd ti-
jdens de 1e wereldoorlog gebombardeerd en werd vervolgens door een putjesschepper 
als loosplaats gebruikt. Een plaatselijke man, Maurice Duton, besloot gelukkig om het 
kasteel te redden en richtte daartoe de Club du Vieux Manoir op. Deze jongerengroep 
organiseert restauratiekampen en activiteiten die het kasteel nieuw leven inblazen!

HET KASTEEL 
VAN GUISE

Van 01/04 t/m 30/06 en van 01/09 
t/m 06/11 (maandags gesloten): 
10.00-13.00 - 14.00-18.00 uur

Van 01/07 t/m 31/08 (alle dagen 
geopend): 10.00 - 18.00 uur

Entree volwassenen: € 5 tot € 7 (laag 
tarief = studenten, werkzoekenden 
en gehandicapten).

Entree kinderen: € 0 tot € 5 (kinderen 
onder de 6 jaar gratis)

Begeleide rondleidingen:  
uitsluitend op reservering.



DE VESTINGKERKEN 
In Thiérache, in het département Aisne kunt u gratis zo’n 60 kerken bewonderen die tussen de 15e en halverwege de 17e 
eeuw zijn versterkt door plaatselijke bewoners, met de hulp van geestelijken en lokale adelijken. Deze versterkingen waren 
noodzakelijk als gevolg van de oorlogsterreur waaraan dorpen door doortrekkende legers werden onderworpen. Hoewel ze 
tegenwoordig ontzag inboezemen als ware burchten waren ze dus oorspronkelijk een verdediging!

Hier zijn er 9 om niet te missen:

MONTCORNET - SAINT-MARTIN
Elke dag geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Dit is de grootste vestingkerk in Thiérache 
met z’n twee enorme bakstenen torens 
op stenen grondmuren, schietgaten, 
wachttorens en hoektorentjes met spits-
daken. Hij zou dienstgedaan hebben als 
commanderij van de Tempeliers, wat 
zijn bijzondere ontwerp in de vorm van 
een Grieks kruis zou verklaren. Het is niet 
moeilijk om, zowel binnen als buiten, de 
architecturale sporen van de diverse ver-
bouwingen die in de loop der tijd zijn uit-
gevoerd terug te vinden.

JEANTES - SAINT-MARTIN
Dagelijks geopend van 09.00 tot 18.00 uur.

De versterkte kerk in Jeantes bezit 
400m2 aan muurschilderingen van de 
Nederlandse kunstenaar Charles Eyck, 
alsmede opmerkelijke gebrandschil-
derde ramen. Vergeet niet een munt 
van € 2 mee te nemen voor de tijdscha-
kelaar om de fresco’s te belichten.

GRONARD -  
SAINT-THÉODULPHE
Dagelijks geopend van 09.00 tot 19.00 uur. 
Dhr. Christian Vanneau, greeter in Aisne, is 
beschikbaar voor begeleide rondleidingen - 
tel. (+ 33) (0)3 23 98 18 35. 

In een bekoorlijk groene omgeving treft 
u deze weerkerk met een gevel bestaand 
uit een donjon met twee grote hoektorens. 
Dichtbij vindt u bovendien een geres-
taureerde wasplaats én een interessante 
circulaire wandelroute om uw bezoek ex-
tra diepte te geven. Laat u verbazen door 
het wonderbaarlijke verhaal van Sint Thiou 
en zijn miraculeuze fontein ... 

PARFONDEVAL - SAINT-MÉDARD
Elke dag geopend van 09.00 tot 18.00 
uur. ‘s Zomers elke zaterdag en zondag 
begeleid bezoek.

De kerk is speciaal ingericht voor be-
zoekers en u kunt zelfs vrij rondkijken 
in de schuilkamer op de bovenverdie-
ping! Maar in de winter zijn compute-
rhulpmiddelen onontbeerlijk.

WIMY - SAINT-MARTIN
Dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Dit 100% militaire bouwwerk werd 
in 1932 als Historisch Monument ge-
classificeerd. Het heeft 2 imposante 
verdedigingstorens met meer dan 60 
schietgaten en enorme ruimtes die 
verwarmd werden door 4 haarden, 
waarvan 2 op de begane grond die 
beschouwd worden als de grootste die 
vandaag de dag in de kerken van Thié-
rache te zien zijn.

ENGLANCOURT - SAINT-NICOLAS
Elke dag geopend van 10.00 tot 17.30 uur 
(mogelijk werkzaamheden in de loop van 
2022)

De bijzonderheid van deze kerk is het 
ontbreken van een klokkentoren en de 
donjon in het koor.  Vanaf z’n hoge po-
sitie kijkt deze kerk uit over het Oisedal 
en binnen bevat het een geheim ... het 
Mariabeeld dat met de ogen knipperde.  
Krantenknipsels in de kerk getuigen van 
het verhaal dat hier nog steeds Le Mi-
racle d’Eglancourt wordt genoemd.

BURELLES - SAINT-MARTIN
Dagelijks geopend van 09.00 tot 
19.00 uur. Begeleid bezoek (incl. 
bovenverdieping) op afspraak via de 
Association Saint-Martin de Burelles -  
(+ 33) (0)6 36 08 24 00

Deze kerk is een typisch voorbeeld van mi-
litaire bouwkunst. Het heeft een compleet 
defensieve structuur: toren, wachttorens, 
uitbouw met zo’n zestig schietgaten. Het 
is één van de weinige kerken waarvan de 
bovenverdieping toegankelijk is, maar 
slechts op verzoek. Bekijk er het vertrek 
van de wachten en de grote schuilkamer 
die via de belfort toegankelijk is. De ver-
diepingen zijn ook virtueel te bezoeken, 
dat kan ter plekke maar ook op YouTube: 
saint martin de burelles.

PLOMION -  
NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION
De kerk is i.v.m. renovatiewerkzaamheden 
gesloten tot lente/zomer 2022.

Deze weerkerk is van het type “vol-
maakt” die alle elementen van een for-
tificatie bezit: toren, donjon, torentjes, 
wachttorens en zo’n 60 schietgaten, 
waarvan 42 in de donjon!

FLAVIGNY-LE-GRAND  
ET BEAURAIN - SAINT-MÉDARD
In het weekend geopend van 09.00 tot 
18.00 uur.

De huidige kerk werd in het midden van 
de 16e eeuw gebouwd toen de eerste 
Hertog van Guise de middeleeuwse 
versterkingen liet moderniseren met 
een bakstenen muur met bastions.  De 
bovenverdieping is alleen toegankelijk 
voor groepsbezoeken.



 LAIT 2 FERMES 
2, rue de la Hérie 02500 EPARCY - (+33) (0)6 74 96 67 07 - www.lait-2-fermes.fr
“Lait 2 Fermes” heeft een winkeltje met een gratis toegankelijke bezoekersgalerij. De winkel is van 
maandag t/m zaterdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur.

 FERME DE LA FONTAINE ORION 
1, rue Hurtebise 02140 HAUTION -  (+33) (0)3 23 98 22 50 - www.maroilles-claire-halleux.fr

Van 02/01 t/m 31/03 en van 01/11 t/m 31/12:  09.00-12.00 - 14.00-17.30 uur
Van 01/04 t/m 31/10: 09.00-12.00 - 14.00-18.00 uur

Let op: de winkel is het hele jaar op zaterdagmiddag en op zondag gesloten.

 MAROILLES FAUQUET
28, rue de la Croix 02170 LE NOUVION-EN-THIERACHE - (+33) (0)3 23 98 35 70 
De winkel is op woensdag en donderdag geopend van 09.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 15:30 uur.

 MAROILLES LESIRE ET ROGER 
9, rue Dardennes 02500 MONDREPUIS - (+33) (0)3 23 58 13 51 - www.maroilles-lesire.fr

De winkel is dagelijks geopend van 08.30 tot 11.45 uur, behalve op feestdagen.

 MAROILLES LEDUC 
4, route de La Capelle 02260 SOMMERON - (+33) (0)3 23 97 23 86 - www.leduc-maroilles.com
De winkel is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.30 uur.

Maroilles is de meest verfijnde van de sterke kazen en de enige kaas uit de regio Hauts-de-France met een beschermde 
oorsprongsbenaming. Deze kaas wordt sinds de 11e eeuw in Thiérache gemaakt van melk van koeien die in de weides van de 
departementen Nord en Aisne grazen. Afhankelijk van de afmetingen wordt de kaas 3 tot 5 weken verfijnd en gedurende die 
tijd geborsteld en met zout water gewassen. U kunt hem direct bij de kaasmakers kopen, bijvoorbeeld bij:

LE MAROILLES

De EuroVelo 3 of “Pelgrimsroute” is een fietsroute van Trondheim in Noorwegen naar Santiago de Compostella in Spanje. Het 
Franse deel wordt de Scandibérique genoemd en bestrijkt zo’n 1600 km. Hij gaat door 18 departementen waaronder Aisne. De 
EuroVelo 3 loopt over de oude Axe Vert van Thiérache, tussen Guise en Hirson, en laat natuurliefhebbers volop genieten van het 
coulisselandschap en de vestingkerken in het Oisedal. Bij het Office de Tourisme vindt u 14 gratis EuroVelo 3-routeboekjes die 
geschikt zijn voor vrienden, families én sportievelingen!

EUROVELO 3 EN WANDELINGEN

Download alle wandel- en fietsroutes op:  

www.tourisme-thierache.fr
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE THIÉRACHE
7 avenue du Préau - 02140 VERVINS • 03 23 91 30 10
accueil@tourisme-thierache.fr • www.tourisme-thierache.fr


