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PRAKTISCHE INFO 
 
Belangrijke telefoonnummers 
 
Eigenaren: 
*Aart: 0031-6-53333662  / Ingrid: 0031-6-22513246.  
Bij problemen kun je ons altijd bellen, dan proberen wij het ongerief zo 
snel mogelijk voor u op te lossen.  
 
 
Alarmnummers: 
-0033-15: Eerste Hulp (Samu, ambulance, dokter, ziekenhuis Le 
Manchester (Charleville-Mezieres) 
-0033-17: Gendarmerie 
-0033-18: Brandweer 
 
 
Medische Diensten 
*Huisarts Signy l’Abbaye: Laurent Massenet, 0033-(0)32-4528150. Bellen 
voor afspraak tussen 08.30-10.00 uur. 
*Tandarts Liart: Cecilia Larzilliere-Bressy (t.o. garage Bonhommet): 0033-
(0)32-4544067, behandelt op afspraak. 
*Apotheek (Pharmacie): is te vinden op het plein in Liart. Van 12.00-
16.00 uur gesloten. 
*Dierenarts: in Liart is ook een goede dierenarts. Rijd het dorp door, ga 
dan richting Aouste en dan kom je langs de Veterinaire. 
 
 
Boodschappen 
*Bij het café op het plein zit ook een Tabac. Een klein winkeltje met 
tijdschriften, sigaretten, kaarten en postzegels. Het winkeltje is van 
dezelfde eigenaar als het café en is rechtstreeks met de kroeg verbonden.  
 
 
*Spar: op het plein van Liart zit een Spar, een kleine, maar goede 
supermarkt.  
 

De Spar wordt gerund door het echtpaar dat eerst de 
boulangerie op het plein beheerde. Die is dus nu bij de 
supermarkt getrokken. Mocht je volkoren brood willen 
hebben, is het handig om dat voor de volgende dag te 
reserveren (pain complet) 
 
De Spar is dagelijks geopend van 06.30-13.00 uur en 
van 14.00-19.00 uur. Zondag: 08.00-13.00 uur. Op 
maandag is de winkel gesloten.  
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*Carrefour Signy L’Abbaye: Als de Spar gesloten is gaan wij meestal 
naar deze Intermarche. Is ook groter en heeft over het algemeen meer 
keus in artikelen dan de Spar. Rijd naar Signy L’Abbaye (ongeveer 20 
minuten). Daar aangekomen, blijf op hoofdweg. Als je het dorp uitrijdt 
komt je op een rotonde. Neem deze driekwart richting Charleville dan na 
kleine kilometer zie je rechts de Carrefour. 
Voor het geval je moet tanken: Eerder kom je links een benzinepomp 
tegen.  
 
*Ecomarché: Op 20 minuten rijden naar het westen ligt Rozoy-sur-Serre. 
Als je het dorp inrijdt volg dan de borden richting Montcornet. Als je 
Rozoy verlaat ziet u de Ecomarché aan je linkerhand liggen. Dit is een 
intermarché, groter dan de buurtsuper en dus meer keuze. De ecomarché 
is van 12.00-14.00 uur gesloten. Er ligt ook een bouwmarkt naast.  
 
*Carrefour Montcornet: Nog een kleine 10 minuten verder ligt 
Montcornet hier zit een Carrefour, ook een intermarché met veel keuze. 
Groter dan de Ecomarche. Als je Montcornet inrijdt ziet je meteen de 
borden, die je leiden naar Carrefour. Ook gesloten van 12 tot 14 uur, 
behalve op zaterdag, dan is ie de gehele dag open.  
(Inmiddels lijkt het er op dat-ie soms ook doordeweeks tussen 12-14 
geopend is maar het is niet precies duidelijk wanneer wel en wanneer 
niet.)  
 
*Carrefour en Cora Charleville-Mezieres: Voor de liefhebbers zijn er 
de hypermarchés Carrefour en Cora in Charleville-Mezieres (ongeveer 40 
minuten rijden). Megagrote supermarkten met eindeloze rijen food en 
nonfood-producten. Hele mooie groente en visafdeling. Rijd naar 
Charleville, volg de borden richting Sedan en ga de snelweg op richting 
Sedan. Afslag 13 dan rij je naar de Carrefour. De volgende afslag is Cora. 
Cora is groter en luxer dan Carrefour. De hele dag geopend.  
 
NB. Houd er sowieso rekening mee dat het Franse openbare leven over 
het algemeen tussen 12.00 en 14.00 uur stil ligt. De Fransen lunchen 
uitgebreid en werken dan later weer verder. 
 
* Bakkers 
In Rozoy, Aubenton en Signy L’Abbaye zitten prima bakkers die allerlei 
soorten brood (ook volkoren) verkopen.  
 
Pinnen 
Er is een pinautomaat bij de bank in Liart (Credit Agricole). 
 
Tanken 
*Bij garage Bonhommet in Liart. Het is ons alleen niet precies duidelijk 
wat de openingstijden van de garage zijn. Lucky shot. Brandstofprijs is 
overigens aan de hoge kant. 
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*In Signy L’Abbaye is ook een benzinepomp, die vaker open is. Rij 
dezelfde route als naar de Carrefour in Signy L’Abbaye. De benzinepomp 
ligt een paar honderd meter voor de Carrefour, aan de linkerkant.  
 
Post:  
* Iets verder dan de voormalige boulangerie zit aan de rechterkant het 
postkantoor. Daar hangt ook een gele brievenbus van La Poste. Hier kunt 
je kaarten en brieven versturen naar Nederland.  
Je kunt ook postzegels en kaarten kopen bij de Tabac op het plein in Liart.  
 
Visboer: 

 
Op donderdagmiddag staat er een –naar verluidt- 
goede visboer op het plein in Liart.  


