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Hallo allemaal, 
 

Yes... we gaan weer een weekendje met Pasen weg! 

 

We hebben er allemaal weer veel zin in...dus dat is al een goed begin! 

 

Het feestweekend begint ook al goed: de trouwdag van Chef en Kee! 

Dat moet natuurlijk zeker gevierd worden! 

 

Het weekend begint die dag natuurlijk ook vol spanning, omdat we weer 

naar een nieuw huis gaan! De foto's zijn veelbelovend...dus we hopen 

dat het ook daadwerkelijk zo super goed zal zijn!  

Ik weet nu al dat ik de sauna zeker ga uitproberen! En ook bij lekker 

weer zal de jacuzzi wel vaak bezet zijn! Zwemkleding dus niet vergeten 

in te pakken! 

 

Jammer is het wel dat we Anne-Claire de eerste dag moeten missen. 

Gelukkig zal zij 's nachts of zaterdag arriveren. Jammer is het ook dat 

Lieke op paaszaterdag een optreden heeft, zodat zij en Tuur zaterdag 

al vroeg uit de veren moeten om ´even´ naar Berrege terug te rijden. 

Daarna zijn we gelukkig weer compleet!  

 

In dit boekje vinden jullie allerlei tips voor een geslaagd weekend! 

Veel leesplezier gewenst...om alvast lekker in de stemming te komen! 

Groetjes, Emmy 
 

Adres 
 

VAKANTIEHUIS LA ROSE DES VENTS 

NISRAMONT 0 

6983 LA ROCHE EN ARDENNE 

BELGIË 

Telefoonnummers: 
 
Daan 06 - 5757 1204 Arthur 06 – 5154 4900 Hans +32 473555080 
Emmy 06 - 2544 7818 Marinka 06 – 5317 6962 Andrea 06 -  
Karlijn 06 - 1221 5110 Piet 06 – 8322 7357 Anne Claire 06 - 54611290 
Miloe 06 - 3122 0768 Lies 06 – 1052 2535 Jelle  06 - 39782118 
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Interieuromschrijving: 
 
Beschrijving vakantiehuis La Rose des vents 

 
  Dit luxueuze, moderne huis is gelegen op 
een heuvel van 400 m. hoogte en op 9 km. 
afstand van la Roche-en-Ardenne. Het 
panoramische uitzicht is geweldig, zo ook 
vanaf de jacuzzi (5 pers.) op het overdekte 
terras.  

  Het huis beschikt over 6 slaapkamers, elk 
met een en-suite badkamer. Zeer rustige 
omgeving en een grote tuin.Voor de 
wellness liefhebbers is er een sauna voor 3 
tot 6 personen en twee hammam douches. 
Er is tevens een salon op de mezzanine met 
tafelvoetbalspel. 

  Vanaf het huis beginnen verscheidene wandel- en mountainbikeroutes. 
Bijvoorbeeld: een boswandeling naar de stuwdam van Nisramont. Daar kunt u 
kajakken op de Ourthe. Ook de moeite waard om te bezoeken is La Roche-en-
Ardenne met feodaal kasteel en de vele winkels.  
 

Interieur 
 

Etage -1 (Tuin niveau - laag) 

 
3 slaapkamers met elk 1 tweepersoonsbed (160 
x 200) + en-suite badkamer (douche, wastafel); 
1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed (140 x 
200) + en-suite badkamer (douche, wastafel); 
Elke slaapkamer heeft toegang tot een klein 
buitenterras. 
Apart toilet; 
Abri voor fietsen. 

 

Begane grond (Entree straatniveau en carport) 

 
Hal, kapstok; 
Salon met open haard, televisie/DVD; 
Volledig ingerichte, open keuken; 
1 apart toilet; 
1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed 
(140 x 200) + daarboven een hoogslaper 
(90 x 200) + en-suite badkamer (hammam 
douche, wastafel).  
Open trap naar de beneden- en 
bovenverdieping.  
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1e Etage 
 
1 slaapkamer met 1 lit jumeaux (kan ook 
opgemaakt worden als twee 
éénpersoonsbedden van 90 x 200), 1 
stapelbed (2 pers.) + en-suite badkamer (bad, 
wastafel, toilet); 
Sauna met 1 hammam douche.  
 

 
 
 
Beddengoed 
Er is GÉÉN beddengoed aanwezig..dus 
gelieve deze zelf mee te nemen!! 
Niet vergeten dus, evt. ook verschillende 
maten matrashoes meenemen! 
 
 
 

 
Open haard 
Zullen we zelf weer wat hout meenemen?? 
Wie wil daarvoor zorgen?? 
Ik denk dat er ook daar wel wat te halen valt! 
 

Sauna 
Voor diegenen die van de sauna gebruik willen 
maken: neem voldoende handdoeken mee! 
Voor de jaccuzu buiten is het aan te raden 
badkleding mee te nemen! 

 

 

Enige Feiten: 
 

Accomodatie 
• Woonoppervlakte: 310 m²; 
• Grondoppervlakte: 3500 m² 
Slaapkamers 
• 1 slaapkamer ( 2-pers. bed + 1-pers.bed ) 
• 1 slaapkamer ( 2-pers.bed + stapelbed ) 
• 4 slaapkamer ( 2-pers.bed ) 
• 6 Badkamers 
Wellness 
• Sauna + Hamman Douche 
• Terras met buiten jacuzzi 
Extra Luxe 
• Garage fietsen 
• Flatscreen/DVD 
• openhaard 

Algemeen 
• BBQ 
• terras 
• tuin 
• tuinmeubilair 
• tafelvoetbal 
• Kinderbed + kinderstoel 
• Carport overdekt 
Situering 
• Geheel vrije ligging 
• Rustig gelegen 
• Tuin zonder omheining 
• Aan rustig gelegen weg 
• Alleenbewoning 
• Groot grasveld 
• Boven op heuvel 
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In de omgeving: 
 
  La Roche-en-Ardenne is de hoofdstad van de Coeur de l'Ardenne, het centraal 
gelegen 'Hart' van de Ardennen. Het wordt ook wel, en met recht, de 'Parel van de 
Ardennen' genoemd. Op de rotsachtige voorgebergte, op de plaats van het huidige 
kasteel, bouwden de oude Belgen een burcht. In het jaar 57 v. Chr., het lot delend 
met Gallïe, moesten de Ardennen zich aan het Romeinse lot overgeven. De 
Romeinen bouwden een klein fort op de plaats van de burcht. Tijdens opgravingen, 
vond men in La Roche muntstukken van keizer Domitius (81-96) en van Constantijn 
II (337-340).  
 

  Profiterend van de Romeinse 
ondergang, drongen de Franken en de 
Germanen, het land in de 5de eeuw 
binnen. In de 8ste eeuw en onder de 
Frankische bezetting, maakte Pépin 
de Herstal, van het Romeins fort een 
jachtdomein. Het eerste kasteel werd 
in de 9de eeuw opgericht, en kende 
een tijd van glorie tussen de 12de en 
17de eeuw. De volgende eeuw, onder 
de Franse aanval, werd het kasteel tot 
een groot fort omgebouwd. Vanaf 
1721 liet men het vergaan. In 1744, 
was er sprake van het te restaureren, 

maar het project kwam nooit tot een einde. Verwaarloosd en zonder onderhoud, 
werd het kasteel snel een ruïne. Van 1995 tot 1999 werden er opgravingen gedaan. 
Projecten en plannen bestaan voor een gedeeltelijke reconstructie.  
 
 
 
Ruïnes van het feodaal kasteel 
  Het betreft een feodaal kasteel uit de 
9e eeuw. De torens, de schietgaten en 
de kerkers brengen u terug in de 
middeleeuwse sfeer van weleer. 
 
Adres : 
- Rue du Purnalet (ingang) 
  Tel.: +32 84 41 13 42 
  Fax: +32 84 31 26 96 
 
Openingsdata en -uren : 
- April: van 11h à 17h 
 
Toegangsprijs: 
- Volwassenen  4,50 € 
- Kinderen   3,00 € 
 
  In een bocht van de rivier de Ourthe ligt dit leuke stadje dat wordt gedomineerd 
door de ruïnes van het Middeleeuwse kasteel. Het kasteel werd gebouwd tussen de 
11de en de 14de eeuw en is geheel opgetrokken uit leisteen. Als u zich in het kasteel 
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bevindt, kunt u goed zien hoe de leistenen opelkaar zijn gestapeld. Aan het begin 
van de 20ste eeuw werden in het kasteel verschillende opgravingen verricht waarbij 
onder andere geslepen vuurstenen en stukken prehistorisch aardewerk werden 
aangetroffen. In 1954 vond een suppoost van het kasteel zelfs een muntstuk uit de 
Romeinse tijd. 
 
  Het kasteel speelde in de 12de eeuw een belangrijke  rol. Het diende ter 
verdediging en ontwikkeling van de handel. Het kasteel werd zelfs een halte op de 
handelsroute van Engelse wol naar Lombardije. Tot het einde van 18de eeuw werd 
het kasteel bewoond. Nadat het enkele decennia had leeggestaan, werd het kasteel 
door de inwoners van La Roche gestript en werden alle bruikbare materialen 
verwijderd. In 1995 werd begonnen met kasteel toegankelijk maken voor het grote 
publiek. Puin werd weggehaald en kwetsbare plekken werden versterkt. Vandaag de 
dag kunt u het kasteel bezoeken en dat moet u zeker doen want vanaf het kasteel 
heeft u een schitterend uitzicht over La Roche-en-Ardenne. 
  
 De ingang van het kasteel is slecht aangegeven. U moet de Rue Chamont inlopen 
en vervolgens moet u een klein straatje aan de rechterkant inslaan. Daar ziet u een 
groot bord staan van het kasteel. 
 
 
 
Het stuwmeer van Nisramont 
 
  Even buiten het dorp Nisramont ,niet ver van de samenloop van de westelijke en 
oostelijke Ourthes, werd halverwege de vijftigerjaren begonnen met de bouw van de 
116 meters lange muur waardoor het stuwmeer ontstond. Deze stuwdam maakt deel 
uit van de Hydro elektrische centrale. De laatste jaren zijn nog diverse verbeteringen 
aangebracht om de capaciteit op te drijven. De oppervlakte van het meer bedraagt 
ong. 47 ha. 
  
 Er is een wandelpad rondom het 
meer van een 14 km., maar je moet wel 
rekening houden dat je wel minstens 4 
uur onderweg bent .Neem op je tocht 
zeker voldoende drinken mee ,want er is 
geen enkele drankgelegenheid 
onderweg. Enkel het vertrekpunt wat ook 
de aankomst is beschikt over een 
cafetaria. Indien je een niet al te goede 
conditie hebt is het geen aanrader.  
 
  Het is een zeer mooie maar redelijk 
zware wandeling met veel klimmen en 
dalen. Echte rustplaatsen zijn er ook niet en soms is het pad niet goed onderhouden, 
maar gevaarlijke punten zijn er niet. Als je zinnens bent er een picknick op na te 
houden stel ik voor de wandeling verder te zetten tot aan de eerste brug, (je moet 2 
maal de riviersplitsing over nl. de westelijke en de oostelijke Ourthe).Daar kan je 
rustig zitten en het heeft ook een gezellige sfeer. De natuur is er erg mooi en rustig 
en gezien de grote omtrek kom je niet zoveel wandelaars tegen. Het enige minpunt 
op deze wandeling is dat er nergens echt voorzieningen zijn om te picknicken en er 
ook geen vuilbak is voorzien. Heb respect voor de natuur dus laat andere ook 
genieten van een proper terrein en laat geen afval achter.  



La Roche en Ardenne Pasen 2011  Pagina 7 van 16 

  De wandeling kan in beide richtingen worden gestapt, zodoende blijft het eigenlijk 
gelijk welke brug je neemt om als halte te gebruiken. Op enkele plaatsen kan men de 
omloop wel verlaten om naar een nabijgelegen dorpje te gaan maar waarschijnlijk ga 
je daar geen drank of eetgelegenheid vinden en maak je de tocht alleen maar langer. 
 
  Op meerdere plaatsen zal je gebruik maken van aangelegde treden zowel van 
steen als hout, en daar waar nodig is de weg ook verhard. Soms moet je wel wat 

fantasie hebben om verder te gaan. Vele punten zijn aangeven en zijn ook terug te 
vinden op een wandelkaart. Deze kaarten zijn zeker te verkrijgen in Nadrin (info 
kantoor) en in de brouwerij van Achouffe. 
 
  Verder stroomopwaarts zul je via de bruggetjes dit gedeelte bereiken. Wanneer  je 
dan na een mooie maar toch wel redelijk zware tocht weer aan het vertrekpunt 
komt,dan kan je eindelijk van een frisse pint (water?) genieten op het terras of 
cafetaria . Normaal zou dit het ganse jaar open zijn. 
 

http://www.achouffe.be/newnl/index.php


La Roche en Ardenne Pasen 2011  Pagina 8 van 16 

Kanoën op de Ourthe en nog veel 
meer! 
 
  In La Roche zit Ardenne Adventures. 
Een organisatie die vele spannende 
en sportieve activiteiten aanbied. 
Hieronder een paar mogelijkheden: 
 

 

K A Y A K  

Ontdek de echte Ardennen op en in het water. Solo, duo of met drie in een kayak. Keuze uit 
drie levels, voor elk wat wils.  

  
Reddingsvest en bewaar-emmer krijg je van ons. De fun is 
voor jou. Aankomst telkens in Oasis, onze fun haven in La 

Roche en Ardenne.  
  

 Kayak Expert: 5 uur lang de Ourthe afvaren; vertrek 
in Nisramont; kracht, ervaring en uithouding zijn 

aangewezen. 

  

 Kayak Action: 1,5 uur de Ourthe afvaren; vertrek in 
Maboge; sport, fun en ontspanning in the mix. 

  

 Kayak Explore: peddelen op het meer, le Lac des 
Ourthes, met oog voor natuur en oriëntatie; ideaal voor 
scholen. 

 

R A F T I N G  

Deze wild-style wateractiviteit vraagt om een stevig debiet 

water en doe je bijgevolg best van november tot april, in 
groepen van 5 tot 10 personen.  
  

Kiezen kan tussen 2 levels: Expert of Action. Aangepaste 
formules mogelijk voor klassen en voor mensen met 

waterangst.  
  
Inderdaad, Ardenne Aventures is meer dan de zomer alleen.  

  

 

M T B  

Ontdek de echte Ardennen op de fiets. Kies een parcours met 

pijlen of volg een plan naargelang je zin en ervaring. Fiets en 
valhelm krijg je van ons. De fun is voor jou.  

  

 MTB Explore: Test je conditie of fiets gezellig de bossen 
in.  

  

 MTB Downhill: eerst met de pendelbus naar de hoogste 

toppen van de streek en dan in één spannende rush naar 
beneden, 14 kilometer adrenaline en stuurmanskunst, terug 

naar Oasis, onze fun haven in La Roche en Ardenne. 
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P A A R D R I J D E N  

Ontdek de echte Ardennen te paard. Geen betere manier om 
met de familie de Ardense bossen te ontdekken dan een 
rustgevende wandeling te paard.  

  
Dit is natuur op zijn best, in volle verstandhouding tussen 

mens en dier. Je kan kiezen tussen tochten van 2 of 3 uur, of 
zelfs een hele dag.  
  

Veel ervaring is niet nodig, zelfs debutanten zijn welkom. 
Onze paarden zijn gewend aan de wandeling.  

  
Indien nodig voorzien wij laarzen, helm en regenjas.  

 

 

 

T a r i e v e n  

 
Kayak : 

 Axion (Maboge - La Roche-en-Ardenne): 16 eur 

 Xpert (Nisramont - La Roche-en-Ardenne): 21 eur 

 Xplore (le Parc naturel des 2 Ourthes): op aanvraag 

 Raft : 

 Axion (Maboge - La Roche-en-Ardenne): 19 eur 

 Xpert (Nisramont - La Roche-en-Ardenne): 29 eur 

Inclusief reddingsvest.  

Bewaaremmer: 2 eur 
 
Vtt : 

 4u : 18€ Inclusief fietshelm. 
 

MTB downhill : 19€ Inclusief fietshelm. 

   

Equitation : 

 Wandeling 2u: 35 eur 

 Wandeling 3u: 40 eur 

 Dagwandeling (excl. picknick): 50 eur 
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FOTOALBUM 
 

2010 
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Un petite Histoire!          

 
             2003 Weris 
 

 

 

 
 

     2004 Weris (2) 
 

 

 

        2005 Weris (3) 
 
           2006 Weris (4) 
 

 

 
 

 
     2007 Weris (5) 
 
 

       2008 Weris (6) 
 
 

                2009 Outre Warche 
 

 

 
 

 

                 2010 Outre Warche (2) 
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Eten vrijdag 22 april. 
 

 Italiaans Avond á la Emmy! Een lekkere pasta-maaltijd verzorgd 
door Emmy! 
 

 En natuurlijk een verrassingstoetje, ook van Emmy.... 

 Inrichten en controleren huis en slaapkamers 
 

 Verkennen omgeving en spelletjes, tafelvoetbal en gamen! 
 

 Spannende Avondspeurtocht:  
 
 

‘Op jacht naar de Schat!’ 
 

 

's Avonds bij de koffie Monchou-taart van Kee! 

 
‘t Rijks en bs. Lodijke geven dit jaar zijn leerlingen 
geen vrij op goede vrijdag. Daarom gaan we 
verspreid over de dag op pad. 

 
De reisplanner geeft aan dat het 2,5 uur rijden is. 
Dit komt omdat er een redelijk groot gedeelte van  
de route niet over snelwegen gaat. De route gaat via  
Antwerpen, Brussel en vervolgens langs Namen.  
 
Misschien is het handiger om via Antwerpen en dan Luik te rijden. 
Dit is 30 km langer maar je rijdt dan wel langer over snelwegen. Je 
moet zelf maar beslissen wat je het snelst lijkt. De routebeschrijving 
staat achter op het boekje afgedrukt. 
 

 

 

 
 

Trouwdag Chef en Kee!!!

VRIJDAG 22 APRIL 
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Eten maandag 25 april. 
 

 Gezamenlijk Ontbijt met verse eieren 
 

 Avondeten: Frites van opa Piet, hamburger en sla 
 

 
Eten zondag 24 april. 
 

 Lunch: Broodje knakworst 
 

 Avondeten: Steengrillen op de bakplaat! 
 

 
Eten zaterdag 23 april. 
 

 Gezamenlijk Ontbijt met verse eieren 
 

 Lunch: Soep van Kee 
 

 Avondeten: Oostenrijkse gerechten! 
 

 

ZATERDAG 23 APRIL 

ZONDAG 24 APRIL 

MAANDAG 25 APRIL 
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Paaswoordzoeker 
 
Zoek de woorden! En vul daarna de oplossing in van de overgebleven letters! 
 

 
avondmaal  goede vrydag   lam        paaskonyn   verf             versiering 
chocolade   haas                 lente      paasontbyt    
eierdop       kruis                 mandje   paastak 
eieren         kuikens             paasei   penseel 

Activiteiten en toerisme 
 

Veel wandelingen vanaf het huis. 
Stuwdam en -meer van Nisramont en kajakken: 2 km. 
Fietsenverhuur in Nadrin: 8 km. 
Panorama van Rocher du Hérou: 9 km. 
La Roche-en-Ardenne: 9 km. 
Panorama parapenten/deltavliegen Bérisménil: 10 km. 
Houffalize (zwembad): 17 km. 
 
Houtopia (voor kinderen): 17 km. 
Ambachtelijke brouwerij van Achouffe: 14 km. 
Bizonfarm in Recogne: 18 km. 
Bastogne: 22 km. 
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Boodschappen en andere benodigdheden die we meenemen: 
 

 
Hans en Andrea: 
- Drank: 

 Koffie en thee 
 Koffiemelk 
 Suiker 
 Bier  
 Wijn 
 Champagne (?) 
 Frisdrank 
 Sap/spa fruit 
 Bakplaat/raclette + verlengsnoer 
 Cd’s 
 Bijl/zaag 
 Tafelkleden 
 Vuilniszakken 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 Bal + spelletjes enz 
 CD’s + playstation 
 Toetje voor zaterdag 
 Oostenrijks eten 
 Vlees voor steengril + salades 
 WII + spelletjes 

 
Artur en Marinka 
- Lekkers: 

 Chips 
 Fruit  
 Snoep  
 Koek  
 Toastjes  
 WC-Papier  
 Keukenrol 
 Bakplaat/raclette  
 Tafelkleden 
 Toetje voor zondag 
 Oostenrijks eten 
 Eten maandag (bij de friet) 
 Stokbrood steengril 
 Handzeep 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 CD’s  
 Spelletjes 

 

 
Daan en Emmy:  
- Ontbijt : 

 Broodjes + lunchbrood 
 Boter 
 Zoet beleg 
 Vleeswaren 
 Losse suiker 
 Melk 
 Jus d’orange 
 Eieren 
 Afwasspullen 
 Vaatwasblokjes 
 Bakplaat + verlengsnoer 
 Bijl/zaag 
 Handzeep 
 Toetje voor vrijdag 
 Pasta en salade  
 Oostenrijks eten 
 Lunch zondag 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 WII + spelletjes 
 Bal + spelletjes enz. 
 Kolonisten van Catan 

 
 
Chef en Kee:  

 Heerlijke eigen gemaakte soep 
 Vuilniszakken 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 Bijl/zaag/touw 
 Taart!! 
 Verlengkabels 
 Raclette/bakplaat 
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Routebeschrijving 

 

 

 


