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Meer weten over…        

            

 

Charleroi, in de voetsporen van de mijnwerkers 
Wandelweekend van 31/7 tot 1/8/2023 

 

 

 
 

 

Periode : 31 juli tot en met 1 augustus 2023 in volpension en met eigen vervoer 

Aantal dagen:  2 stapdagen. In totaal ongeveer 41 km. 

Moeilijkheidsgraad: voor sportieve, geoefende stappers. Er worden enkele stevige hellingen 

beklommen/afgedaald.  

Bagage: je draagt enkel een dagrugzak. 

Logement: jeugdherberg vlakbij het station van Charleroi 

Reisbegeleiding: Christel Derycke en Danielle De Cock 

 

Na Londen was Charleroi eind 19e eeuw de kapitaalkrachtigste plek op aarde met haar mijnen, 

glas-, staal- en andere fabrieken. Daarna was Charleroi lange tijd een stad van vergane glorie. 

Overal zijn de sporen van de mijnen (terrils, gebouwen) nog zichtbaar, waardoor de stad en de 

regio bekend staat als Le Pays Noir. 

Door de unieke combinatie van de sporen van een roemrijk industrieel verleden met de natuur die 

deze plaatsen terug inpalmt, zijn heel aparte wandelgebieden ontstaan. De terrils, steenbergen van 

mijnafval, zijn inmiddels begroeid, bebost en ingericht als park en natuurgebied. Onze wandelingen 

brengen ons zowel langs afgedankte fabrieken als langs kastelen en dorpen. We beklimmen ver-

schillende terrils met als beloning mooie uitzichten op het kanaal en een adembenemend pano-

rama op Charleroi: haar torens, schoorstenen, industrieterreinen. 
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PROGRAMMA 

Dag 1: maandag 31 juli 2023 (A) – totale afstand 23 km 
Afspraak aan het station van Charleroi. Afgeven bagage in de jeugdherberg.  
Tocht la Boucle Noire, een aftakking van het mijnwerkerspad GR412. Je brengt je eigen picknick mee en we 
genieten er samen van in open lucht. 
We banen ons eerst een weg langs restanten van de voormalige kolen- en staalindustrie, industriële 
archeologie op zijn best. Op de achtergrond het geluid van oud ijzer dat gelost wordt dat door een actieve 
staalfabriek gebruikt wordt voor de productie van stalen walsdraad en staven voor gewapend beton. Het 
contrast met het daaropvolgend park in Engelse stijl en het arboretum van Monceau-sur-Sambre is groot. 
Verderop worden verlaten terrils opnieuw ingepalmd door de natuur. Eik, beuk, esdoorn, lijsterbes, allen 
eisen ze opnieuw hun plaats op. De terrils vertegenwoordigen een belangrijk historisch, ecologisch en 
landschappelijk patrimonium. We beklimmen een 4-tal terrils, goed voor enkele pittige klimpartijen. Hier 
wandelen is de geschiedenis van Charleroi ontdekken. En er is veel in Charleroi. Miserie ook, maar Charleroi 
timmert volop aan een nieuw imago. 
Na de installatie in de jeugdherberg, avondeten (3 gangen). 
 
 
Dag 2: dinsdag 1 augustus 2023 (O/L) – totale afstand 18 km 
We stappen naar het Bois du Cazier, ten zuiden van Charleroi. Ooit een steenkoolmijn die veel welvaart 
bracht in de regio, tot de ramp van 1956 waarbij 262 mijnwerkers het leven lieten. In 2002 werd de site 
heropend voor het publiek, niet alleen als een plek van de herinnering maar ook als mijnmuseum en als 
getuige van het industrieel verleden van Wallonië.  
Na het bezoek aan Bois du Cazier en de lunch inbegrepen, maken we een wandeling op de terrils, stille 
getuigen van de steenkoolwinning die nu semi-natuurlijke sites geworden zijn, groene longen in een 
omgeving gekenmerkt door zware industrie. 
 

(A= avondmaal, L=lunch, O= Ontbijt) 

 

Enkele sfeerbeelden: https://photos.app.goo.gl/dZhM1ivY3emoU6Jm8 
 

 

PRAKTISCH 

PRIJS 

€160 in een 2-persoonskamer (stapelbed). Heb je geen kamergenoot, geen nood. Er zijn nog andere 

vrouwen die dit wensen te doen. Dit is één van de troeven van onze Femma-Vrouwenreizen. De prijs is 

gebaseerd op de toegangsgelden en toeristentaxen zoals deze momenteel gekend zijn.  

Eventuele ongekende lichte prijsstijgingen zullen ter plaatse verrekend worden. 

Wat is in deze prijs inbegrepen? 
 

✓ 1 overnachting in de jeugdherberg of gelijkwaardig 
✓ avondmaal dag 1  
✓ lunch dag 2 
✓ ontbijt dag 2  
✓ toegang Bois du Cazier 
✓ ervaren en enthousiaste Femma-begeleiding  

✓ de premie voor het Garantiefonds-Reizen (verplicht) 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FdZhM1ivY3emoU6Jm8&data=05%7C01%7C%7Cd95d5665edfe4ccc3d3308dacdfe35a7%7Cceefd49abcad427198b366770f267026%7C0%7C0%7C638048789418366447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U9nrnkk8zvK890yDrxRlMw%2Bu5YFR%2BG73dVVdtFEG7K0%3D&reserved=0
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✓ de B.T.W. (verplicht) 

✓ verzekering lichamelijke ongevallen (verbonden aan je lidkaart) en de annulatieverzekering 

(zie verder) 

Wat is niet inbegrepen? 

✓ picknick dag 1 

✓ dranken aan tafel en onderweg  

✓ vervoer van thuis naar Charleroi en omgekeerd 

✓ persoonlijke uitgaven 

✓ eventuele extra toegangsgelden 

✓ fooien 

 

MIN./MAX. AANTAL DEELNEMERS: min. 16 en max. 24 

Bovenstaande prijs is berekend op een minimum van 16 deelnemers. Femma doet er alles aan om deze prijs 

te behouden, maar bij onderbezetting of andere bijkomende tariefverhogingen is Femma verplicht de prijs 

aan te passen. 

REISKOFFER 
Tijdens het stappen draag je je eigen dagrugzak met je picknick/regenkledij.  
 
KLEDIJ 
– comfortabele stapkleding en wandelschoenen 
– voorzie iets tegen zon én regen. 
 
DOCUMENTEN 

– een geldige Belgische identiteitskaart volstaat. 

– je verzekeringskaartje (ziekenfonds). 

FEMMABEGELEIDING 

Femma-Vrouwenreizen maakt integraal deel uit van de werking van Femma.  

Het begeleiden van reizen wordt bij Femma beschouwd als een vorm van vrijwilligerswerk, zoals alle andere 

vormen van plaatselijke, provinciale of nationale inzet die de werking van Femma mogelijk maakt.  

Elke Femma-reisbegeleidster werkt onbezoldigd mee. Wat men graag en belangeloos doet, doet men beter. 

Dat garandeert een buitengewone inzet en gedrevenheid en een groot enthousiasme.  

ANNULATIES: 

Het kan altijd gebeuren dat je je inschrijving voor een reis moet annuleren. Aangezien er vanaf de 

inschrijving reeds kosten gemaakt zijn, moet je rekening houden met onderstaande percentages voor de 

terugbetaling: 

• Vanaf inschrijving tot 60 dagen voor vertrek: je verliest 25% van de totale reissom 

• Vanaf 59 dagen tot 41 dagen voor vertrek: je verliest 45% van de totale reissom 

• Vanaf 40 dagen tot 31 dagen voor vertrek: je verliest 70% van de totale reissom 

• Vanaf 30 dagen tot 11 dagen voor vertrek: je verliest 95% van de totale reissom 

• Vanaf 10 dagen tot de dag van vertrek: je verliest 100% van de totale reissom. 

Wie niet opdaagt op de dag van vertrek, verliest eveneens de totale reissom. 
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Kan je een beroep doen op een annulatieverzekering? 

Femma heeft een bijkomende annulatieverzekering afgesloten bij DVV. Via die verzekering kan je in veel 

gevallen nog een deel van je kosten terugvorderen, bij geldige annulatiereden. 

Verzekeringen: 

Femma heeft echter een bijkomende annulatieverzekering afgesloten bij DVV. 

Via die verzekering kunt u in veel gevallen nog een deel van uw kosten terugvorderen. Voorwaarden voor 
een vergoeding door DVV zijn o.a. dat het moet gaan om een geldige annulatiereden. Voor meer informa-
tie, zie Verzekeringen. 

Annulaties:  

Het kan steeds gebeuren dat je je inschrijving voor een reis moet annuleren. 

Aangezien er, vanaf de inschrijving reeds kosten gemaakt zijn, moet je rekening houden met onderstaande 
percentages voor de terugbetaling. 

Met onderstaande percentages wordt rekening gehouden indien je annuleert 

• Vanaf inschrijving tot 60 dagen voor vertrek verlies je 25% van de totale reissom 

• Vanaf 59 dagen tot 41 dagen     voor vertrek verlies je 45% van de totale reissom  

• Vanaf 40 dagen tot 31 dagen     voor vertrek verlies je 70% van de totale reissom  

• Vanaf 30 dagen tot 11 dagen     voor vertrek verlies je 95% van de totale reissom  

• Vanaf 10 dagen tot de dag van vertrek  verlies je 100% van de totale reissom 

      Indien je niet komt opdagen op de dag van vertrek verlies je eveneens de totale reissom 

 

• Een verzekering annulatie, voortijdige terugkeer, stranding in het buitenland en 

strafrechtelijke borgstelling is inbegrepen (DVV – polis C-15/0182.700/00-B) Een uittreksel uit 

de algemene polisvoorwaarden kan je op aanvraag bezorgd worden. 

•Een verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen.(DVV – C.11/1115.31200) 

•Voor medische hulp of hospitalisatie in het buitenland kan je bijstand krijgen via de verzekering Euro-
cross/World Assistance. Vergeet niet je aansluitingskaartje mee te nemen. Bij je eigen mutualiteit kan je de 
voorwaarden en te volgen procedure aanvragen. 

•Teneinde de reiziger de grootste zekerheid te bieden heeft Femma overeenkomstig art.36 van de wet van 
01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.97, een verzekeringscontract afgesloten bij het 
Garantiefonds Reizen die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting van de reis in het gedrang 
komt door financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar. 

Je kan zelf een reisbijstandsverzekering afsluiten via je eigen verzekeringsmaatschappij.  Vergeet de nodige 

informatie i.v.m. deze verzekering niet mee te nemen 

ZIN OM MEE TE GAAN? HOE INSCHRIJVEN? 

Je kan inschrijven via onze website www.femma.be of via telefoon 0473/992801 

Hou voor je boeking alvast je identiteitskaart klaar en je Femma-lidkaart. We ontvangen graag je 

contactgegevens (officiële naam, rijksregisternummer, adres, e-mailadres en telefoonnummer, lidnummer) 

om je vlot te kunnen bereiken. 

Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de betalingsgegevens om het voorschot en het saldo 

te betalen. Ongeveer 2 weken voor de reis ontvang je een brief met de laatste mededelingen. 

 

Femma Reiscafé 04/12/2022 

about:blank
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Dé grote trefdag van Femma-Vrouwenreizen te Mechelen 
MIS DEZE DAG NIET ! 

 
Je ontmoet er reisgenoten en bekenden om na te genieten van de voorbije ervaringen. 

Al onze reisbegeleidsters staan enthousiast klaar om je alles te vertellen over onze manier van reizen en ons 
nieuw reisaanbod. 

 
Noteer 4 december   in je agenda en hou het magazine en de website in de gaten voor meer info of stuur een 

mailtje naar veerle.vlasselaer@femma.be 

 

Vergund reisagentschap 6030 

“Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen en 

zijn voorwaarden worden onze beroepsverbintenissen gewaarborgd door een borgtocht ter waarde van 10.000 euro. Deze borgtocht kan enkel 

worden aangewend op versturen van een aangetekende zending van een aanmaning aan de schuldenaar en van een afschrift van deze aanmaning 

aan de Directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 

20, te 1035 Brussel”. 

 

 

 


