
Deze kerk is in de 19e eeuw her-
bouwd. De eerste kerk werd op-

getrokken op de plaats van 
de huidige begraafplaats. 

Zoals veel religieuze 
gebouwen in het kanton 
van deze periode, is de 
Saint-Georgeskerk het 
werk van Emile Coulon, 
een provinciearchitect.

Deze indrukwekkende kapel dankt 
haar licht aan de witte stenen 

van Gobertange waarmee 
ze gebouwd werd.

De toren is bekroond 
met een uitzonderlijke 
spiraalvormige klok-
kentoren. Tegenwoor-
dig is de kapel gedeel-
telijk ontwijd en heeft 
ze meerdere functies: 

cultureel, religieus en 
toeristisch.

In het dorp Saint-Rémy-Geest 
stond een van de wiegen van 

de steen van Gobertange. 
Het pleintje en de kerk 
zijn een omweg waard. 
De fysionomie van het 
dorp is sinds het begin 
van de 19e eeuw vrijwel 
onveranderd gebleven. 
De mooie kleine huisjes 

in Gobertangesteen 
van de werklieden en 

steenhouwers bestaan nog 
steeds.

In Mélin zal deze grote vierkan-
thoeve u imponeren door 

haar architectuur. Zij heeft 
een gigantische donjon-

poort uit de 15e-16e 
eeuw. Hij geeft de 
ingang van het dorp 
aan.
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DE WITTE DORPEN
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1. De Kapel Notre-Dame du Marché

3. Saint-Rémy-Geest
4. De Boerderij van la Hesserée

2. De kerk van Saint-Jean-Geest

Afstand: 19,1 km
Moeilijkheidsgraad: 
gemakkelijk
Vertrekpunt: 
De Grand Place van 
Jodoigne
Nummer circuit: 9
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INTERESSANT LANGS HET PARCOURS

Scan mij 
om het parcours 

online te zien
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Meer info op:



Interessant punt:

De Kapel Notre-Dame du Marché

De kerk van Saint-Jean-Geest

Saint-Rémy-Geest

De Boerderij van la Hesserée

Producent:
Boucherie Berwart 
Ferme Decoster-Paris

Etablissementen ‘Fiets Welkom’: 

7 rue des Marchés in Jodoigne

Fietsherstellers:

Cycles Degeest

Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS
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