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Adres 
 

L'étoile de la colline 

Route de Saint Jacques 1 

4980 Trois-Ponts 

BELGIË 

Telefoonnummers: 
 
Daan 06 - 5757 1204 Arthur 06 – 5154 4900 Hans +32 473555080 
Emmy 06 - 2544 7818 Marinka 06 – 5317 6962 Andrea  
Karlijn 06 - 1221 5110 Tim 06 – 1382 6985 Anne Claire 06 - 39131725 
Miloe 06 - 3122 0768 Lieke 06 – 8200 8186 Jelle  06 - 39782118 
Piet 06 – 8322 7357 Lies 06 – 1052 2535 



Trois Point Pasen 2015  Pagina 3 van 20 

 
 
 
Lieve familieleden, 
 
Allereerst weer een HARTELIJK BEDANKT voor Chef en Kee, die dit mooie huis 
voor ons hebben geboekt, zodat we weer met z'n allen een weekendje op pad 
gaan!  
 
Alweer voor de 13de keer gaan we met z'n allen een weekend weg. 
Deze keer naar een toeristisch gebied midden in de prachtige 
Ardennen!!! Trois Ponts, Drie Bruggen op zijn Nederlands, ligt aan de 
Ambleve en is een goede uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. 
Ons huis ligt drie kilometer naar het zuidwesten. Vlak bij Trois Ponts ligt 
het veel meer toeristische dorpje Coo, bekend van zijn watervallen 
maar ook van Plopsaland. 
 
We zijn weer met de hele familie compleet, hoe bijzonder is dat!! Met 14 personen in één groot en 
comfortabel huis met veel voorzieningen, dat wordt weer een groot feest! Jullie worden allemaal van 
harte uitgenodigd om er weer een onvergetelijk paasweekeinde van te maken. 
 
En naast de gezellige activiteiten, ontspanning en actief zijn voeren we een strijd uit: 
wie is de Mol en wie wordt de winnaar van het weekend? Anne-Claire, alvast bedankt 
voor de voorpret en de organisatie ervan! 
 
In dit boekje vinden jullie allerlei tips voor een geslaagd weekend! Veel leesplezier 
gewenst...om alvast lekker in de stemming te komen! 
 
 
De voorbereidingen zijn al vergevorderd..... 
 
 Het menu is samengesteld 
 De wandelingen bekeken 
 De omgeving afgespeurd op leuke activiteiten 
 De dorpjes in de omgeving gescand 
 Cadeaus voor Miloe en Kee (bijna) in huis gehaald 
 De spullen staan klaar om in te pakken 
 Boodschappenlijstjes gemaakt 
 Voldoende spelletjes en leesvoer uitgezocht 
 Leerboeken bij de hand genomen 

 
en dan kan nu....het grote genieten beginnen! 
 
Groetjes, Emmy 
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Beschrijving vakantiehuis L'étoile de la colline 
 
 
Vakantiehuis Etoile de la Colline ligt aan 
de rand van de Hoge Venen bovenop een 
heuvel. Vanaf deze toplocatie kunt u 
genieten van het spectaculaire uitzicht 
rondom. Een prachtig, luxueus uitgevoerd 
vakantiehuis, uitgerust met sauna, buiten-
jaccuzzi die het hele jaar door te 
gebruiken is en een hut met allerlei 
spellen (tafelvoetbal, darten en sjoelen). 
Dit grote vakantiehuis biedt plaats aan 14 
personen en is helemaal ontworpen 
vanuit de gedachte om alle luxe en 
comfort te bieden. Elk van de vier suites 
beschikt over een eigen badkamer, 
waardoor privacy voor gezinnen of stellen 
gewaarborgd is. De tuin heeft een terras op het zuiden met ligstoelen, tuinmeubelen, barbecue en jeu 
de boules.  
 
 
Commentaar van onze agent in de Ardennen :  
"Het spectaculaire uitzicht rondom maakt dit huis echt uniek in zijn soort!" 
 
Vakantiehuis Etoile de la Colline beschikt 
op de begane grond over een spa 
(sauna voor 4 pers., douche en 2 
wastafels, buiten-jacuzzi beschut onder 
een pergola ), woonkamer (bank, 
hockers, TV), een eetkamer voor 14 
personen, een volledig uitgeruste 
keuken, een bijkeuken met wasmachine 
en droger , een slaapkamer met 2 
eenpersoonsbedden, een tweede 
slaapkamer met 1 dubbel bed (160 x 
200) TV en een eigen badkamer 
(douche, 2 wastafels, WC), 1 
afzonderlijke wc. 
Een trap achter een deur in de hal biedt 
ook toegang tot een kamer met tweepersoonsbed (160 x 200) en een aparte badkamer ( douche , 
wastafel, WC ). Vanuit de badkamer heeft u ook toegang tot een eigen terras. 
Een tweede trap leidt naar een overloop met apart toilet en twee familie-suites :  
De eerste bestaat uit een slaapkamer met 1 tweepersoonsbed ( 160 x 200 ) en TV, een slaapkamer 
met 2 enkele bedden, TV en badkamer (ligbad , douche , 2 wastafels), 1 toilet. De tweede suite heeft 
een slaapkamer met 1 dubbel bed ( 160 x 200 ), een eigen badkamer (douche , 2 wastafels) en een 
slaapkamer met 2 enkele bedden en TV. 
 
Omgeving, activiteiten en toerisme  
Vanuit vakantiehuis Etoile de la Colline kunt u heerlijke wandeltochten ondernemen. Op enkele 
kilometers afstand bevinden zich de watervallen van Coo, pretpark Plopsa Coo en het circuit van 
Francorchamps. Toeristische attracties in de buurt : De Abdij van Stavelot, het meer van Robertville, 
de stad Spa met zijn thermale baden. Trois-Ponts beschikt over twee skipistes.  
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Belangrijk 
 
Aankomsttijd  : tussen 16 en 18 uur 
Vertrektijd  : 10 uur 
Bedlinnen  : Zelf meenemen 
Handlinnen  : Zelf meenemen 
Huisdier  : Niet toegestaan 
Afval (per zak) : € 5,00 sorteren niet vereist 
Eindschoonmaak : Inclusief 
Borg    : wordt 15 dagen na vertrek teruggestort 
Reserveringskosten: € 35,- 
Hout   : € 8,00 (voor open haard)(per mand) 
Energie  : € 130,00 per nacht (oktober t/m april) en € 80,00 per nacht (mei t/m september) 
 
  

 
PaasPuzzel 
 
 

  



Trois Point Pasen 2015  Pagina 6 van 20 

Interieur 
 
 
Accommodatie 
Aantal woonlagen: 2 
Grondoppervlakte ca.: 1200 m² 
Woonoppervlakte ca.: 350 m² 
 
Slaapkamers 
Aantal slaapkamers: 7 
Slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden: 3 
Slaapkamer met 1 tweepersoonsbed: 4 
Babybed: 1 
Bedden bedekt met: Dekbedden 
Tweepersoonsdekbed - maat 160 
 
 

 
 
Directe omgeving 
Aantal terrassen: 2 
Terras: 60 m² 
Tweede terras: 20 m² 
Tuin/terrasmeubelen 
Stretchers 
Barbecue 
 
Situering 
Ligging: Aan dorpsrand 
Landschap: Heuvelachtige omgeving 
Geluid: Rustig/stil gelegen 
Tuin: Afsluitbare tuin 
Straat: Rustig gelegen weg 
Alleenbewoning 
Vrijstaand 
 
Badkamer 
Aantal badkamers: 5 
Toilet(ten) in de badkamer: 2 
 
 
 

Overig 
Wasmachine 
Wasdroger 
Begane grond: Vloerbedekking: plavuizen 
Eerste verdieping: Vloerbedekking: plavuizen 
Parkeerplaats: Parkeerplaats op eigen terrein 
WIFI 
Recreatieruimte 
 
Woonkamer 
Open haard 
Flatscreen televisie 
DVD-speler 
Radio 
iPod dockingstation 
Eettafel voor: 14 personen 
 
Keuken 
Keuken: Open keuken 
Fornuis: Keramische kookplaat 5-pits 
Oven met grill 
Magnetron 
Afwasmachine 
Koelvriescombinatie 
Koffiezetapparaat 
Kinderstoel 
 
Wellnessfaciliteiten 
Jacuzzi 
Sauna: Fins 
 

 
Afstanden 
Bos: 500 meter 
Het huis bevindt zich op 3 km afstand van 
Trois-Ponts 
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FOTOALBUM 2014 
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In de omgeving 
 
is er van alles te doen. Een paar voorbeelden: 

 
 
Bezoek aan de grotten van Remouchamps 
 
De Grot van Remouchamps wordt sinds 
1828 door toeristen bezocht. De 
harshoudende fakkels die destijds door 
de eerste bezoekers gebruikt werden, 
moeten maar een vage indruk nagelaten 
hebben, in vergelijking met de pracht dat 
heden te zien is, dankzij de luister van de 
moderne verlichting. De mysterieuze 
sfeer die hierdoor gecreëerd wordt 
overschrijdt van verre de glansrijke 
ondergrond. 
 
Sinds 1912 staan de grotten open voor 
het publiek en sinds 1924 zijn zij 
voorzien van een feestelijke verlichting. 
 
 

Dit juweeltje van Luik kan men in twee delen bezoeken. 
Het eerste deel loopt men te voet tot aan de eerste zaal, 
die 8.000 jaar geleden bewoond werd door de 
Paleolithische jagers. Men komt voorbij gangen, die door 
de onderaardse rivier Rubicon ondergelopen zijn, tot aan 
de grote zaal van de Kathedraal. Steeds loopt men in een 
decor vol kleur en leven. 
 
Na de apotheose van de Kathedraal, volgt het tweede 
deel per boot, die mysterieus en zonder geluid over de 
bochtige onderaardse rivier van om en nabij de 600 m 
glijdt. Hier ontdekt men nieuwe schoonheden, waaronder 
het water dat in een waaier onder het gewelf spuit en zo 
een prachtig gordijn vormt. 
 

Het volstaat enkele tientallen meters de 
grot binnen te gaan om vrijwel zeker 
beschut te zijn tegen de dagelijkse 
temperatuurschommelingen. Een beetje 
dieper in de grot blijft de temperatuur het 
ganse jaar door constant, afwisselend 
tussen 8 en 10 ° C. 

Warme kledij en goede schoenen 
voorzien!! 
 
Grotten + museum: 12,00 €  
De grot is open van 10.00 tot 17.30u.  
Duur van het bezoek is 1,5 uur. 
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Mountain bike  
 
Club Actif in Coo 
Outdoor Cafe: 
Avenue Pierre Clerdent 28 
B 4970 Coo – Stavelot 
Tel: 0032 80 68 5451 
Puzzle Planet Labyrinth, Aisomont 70, Trois-Points 
Kosten  15,00 € 

 
Houten doolhof / tube gliding 
Puzzle Planet  
Aisomont 70  
B-4980Trois-Ponts  
+32 (0)80-86 31 21 
Kosten 7,00 € 
 

 
 
 

http://www.pro-motion.nu/Avonturendag-Trois-Ponts-p-16359.html
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WANDELING  635. Trois-Ponts (Ardennen) 14km 

 
 Tijdens deze panoramische dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst over een leuk alpinapaadje 
en dan klimt u omhoog naar het dorpje Bergeval. Dan omlaag naar het dorpje Rochelinval. U 
passeert het dorpje Spineux en dan klimt u weer omhoog richting Aisomont. Op het laatst passeert u 
een uitkijktoren met grandioos uitzicht op Trois-Ponts. Neem zelf proviand mee, er staan veel 
zitbanken onderweg. De route biedt enkele fraaie panorama’s. 
 

 
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/wandelroutes/635.html 

Huisje 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/wandelroutes/635.html
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De start is in het Dorpje Bergeval, vlakbij ons 
huisje! Lees verder voor de routebeschrijving! 
 
U loopt door het dorpje Bergeval en volg dan de 
asfaltweg RD het dorp uit. Volg geruime tijd de 
weg omhoog tot aan de kruising met zitbank. 
(Kijk eens achterom voor het mooie uitzicht).  
3. Hier RD (geel). In het bos passeert u op het 
hoogste punt in dit bos (484m) een 
markeringspaal en volg nu de bosweg omlaag. 
Negeer een graspad rechts en volg de 
asfaltweg door het bos. Negeer een bospad 
links en blijf de asfaltweg volgen (geel). Na 
enige tijd heeft u links een prachtig panorama. 
Aan de 3-sprong met zitbank, kei en 
markeringspaal L door een mooi dal (geel). Aan 
de 3-sprong bij een huis RD (geel). We zijn in 
Rochelinval. Kort daarna aan de 3-sprong met 
zitbank L omlaag en negeer meteen de zijweg 
links. Aan de 3-sprong met wegkruis R langs 
huisnr. 5. U passeert een oorlogsmonument. 
Volg de weg met mooi uitzicht omlaag en steek 
dan via de brug de spoorlijn over. U steekt de 
Salm over en dan komt u aan de kruising met 
de voorrangsweg.  
4. Hier RD richting Wanne. Aan de 3-sprong RD 
de weg omhoog (geel). Waar de asfaltweg naar 
rechts buigt gaat u RD de grindweg in 
(wit/rood). Volg de weg helemaal omhoog tot 
boven aan de verharde kruising. We zijn in 
Spineux. Hier RD de asfaltweg omhoog. (Bij een 
rode brievenbus ziet u rechts 2 kanonnen uit de 2e 
wereldoorlog). Aan de T-splitsing met 
oorlogsmonument L de asfaltweg omhoog 
(wit/rood). U komt aan een 3-sprong met zitbank 
(8km). (Als u hier even L de veldweg inloopt heeft 
u na 30m links een mooi panorama!). Hier RD de 
asfaltweg omhoog langs een weiland (rood). 
Waar het weiland eindigt gaat u meteen R het 
stenige pad in (rood). Negeer zijpaden en volg 
de rode route omhoog.  
5. Boven in het bos komt u aan een ruime 3-
sprong op het hoogste punt van deze 
wandeling (497m), hier RD het bos in (geel). 
Aan de 3-sprong met afgezaagde boom RD 
(geel). Aan de 3-sprong met jachthut RD. U 
loopt even langs de bosrand en dan duikt u 
weer het bos in (geel). Aan de T-splitsing voor 
een huis R over de asfaltweg. Na 40m aan de 3-
sprong scherp L de veldweg in. Aan de 3-
sprong met graspad R (wit/rood). Volg nu 
geruime tijd dit bospad omlaag tot aan de 
kruising met houten wegkruis. Hier R omlaag. 
Let op! Waar het pad links steil omlaag buigt 
gaat u RD over het smalle bospaadje, 
evenwijdig aan de bosweg links beneden. 
Beneden R over deze bosweg (wit/rood). Aan de 
kruising met een smal bospaadje RD over de 
bosweg (rood/witte X). Aan de T-splitsing met 

zitbank L (rood/geel en wit/rood). Aan de 3-
sprong met zitbank RD langs de bosrand (rood 
en wit/rood). Aan de Y-splitsing met zitbank R 
(rood en wit/rood). blz 3 van 3  
6. U komt bij de uitkijktoren La Tour Leroux op 
een hoogte van 400m. (Het loont zeker de moeite 
om de toren te beklimmen want het uitzicht boven 
is grandioos. Doe wel een jas aan want het waait er 
flink. Voor u ziet u het stadje Trois-Ponts en links 
ziet u het alpinapaadje waar we aan het begin 
gelopen hebben). Ga bij de toren R het 
bospaadje omlaag (rood). Bij een bosweg even 
L en na 10m L weer het bospaadje in (wit/rood). 
Let op! Neem het eerste paadje L omlaag (rood) 
en na 10m aan de T-splitsing met mooi uitzicht 
L het pad omlaag langs de bosrand. Let op! 
Waar aan de rechterzijde het hoge naaldbos 
begint gaat u R het zeer steile pad omlaag 
(rood). Beneden bij de laatste boom neemt u 
het tweede paadje R en loop dan omlaag naar 
de asfaltweg. Aan de overkant ligt de mooie 
vakantiewoning Manonfat. (Als de Nederlandse 
eigenaars aanwezig zijn (auto) en u interesse heeft 
in deze vakantiewoning mag u best even een kijkje 
nemen). Hier L de weg omlaag en loop door tot 
bij het station. 
1. Met uw rug naar het station gaat u L en 
negeer meteen de zijweg schuin rechts omlaag. 
Ga na 150m R een smal voetpaadje omlaag 
(geel/rood). Negeer de eerste brug rechts en 
blijf links langs de Salm lopen. Let op! Aan de 
3-sprong voor de hoek van een afrastering L 
(wit/rood). Volg nu het leuke alpinapaadje over 
de helling met mooi uitzicht. Let op! Het pad 
daalt en neem het eerste paadje R omlaag. Ga 
dan R over de asfaltweg langs de camping. 
Negeer de eerste weg links en ga aan de 3-
sprong L de brug over. Volg dan RD de 
asfaltweg tot aan de kruising met de 
verkeersweg. Hier RD de asfaltweg in (geel). 
Kort daarna aan de 3-sprong met spiegel L. U 
komt aan een 3-sprong met zitbank. (Als u zich 
omdraait ziet u boven op de heuvel de uitkijktoren 
waar we straks nog komen).  
2. Hier L de doodlopende weg in. Aan het eind 
RD over de veldweg. Aan de Y-splitsing met 
zitbank R aanhouden. Volg geruime tijd het 
stenige pad omhoog en u passeert nog een 
zitbank. Iets verder aan de 3-sprong met 
markeringspaal L omlaag. Steek een beekje 
over en volg het bospad omhoog. Voorbij een 
markeringspaal aan de omgekeerde Y-splitsing 
RD langs de beek. U komt uit het dennenbos en 
volg de veldweg tussen het struikgewas door. 
Aan de T-splitsing voor een open stuk gekapt 
bos R de bosweg in. Voorbij een huis loopt u 
RD tot aan de 3-sprong met zitbank, hier L over 
de asfaltweg omhoog (geel).
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Paaseiland 
 
Tussen al het vermaak en de ontspanning door eventjes tijd voor wat educatie! In dit geval een 
verhaal over Paaseiland. Lees verder om meer te weten te komen over dit eiland in de Grote 
Oceaan. (Bron: Wikipedia) 

 

 

Paaseiland 

Paaseiland (Spaans: Isla de Pascua; Rapa Nui: Rapa Nui) is een Polynesisch eiland in de Grote 
Oceaan, dat staatkundig bij Chili hoort en een provincie van dat land is. De hoofdstad van Paaseiland 
is Hanga Roa. Het eiland is vooral bekend door de honderden Moai (paaseilandbeelden) die er te 
vinden zijn. 

Het eiland is met 163,6 vierkante 
kilometer ongeveer even groot als het 
Nederlandse waddeneiland Texel (170 
km²). Er wonen 5.761 mensen (2012). 
Het is een van de meest geïsoleerde 
eilanden ter wereld: het dichtstbijzijnde 
bewoonde eiland, Pitcairn, ligt er 2075 
km van verwijderd. Staatkundig is het een 
provincie van Chili binnen de regio 
Valparaíso. De Chileense gouverneur 
van het eiland is Melania Carolina Hotu 
Hey. 

 

Naamgeving 

De naam Paaseiland ("Paasch-Eyland") werd gegeven door Jacob Roggeveen, een Nederlandse 
ontdekkingsreiziger, die op paaszondag 5 april 1722 met drie schepen het eiland aandeed. 

Rapa Nui betekent in het Polynesisch letterlijk de Grote Rots 
(rapa: rots, nui: groot). Het eiland werd sinds ongeveer 1863 
zo genoemd door zeelieden uit Tahiti. De aanduiding wordt 
tegenwoordig door de inwoners gebruikt voor zowel het 
eiland zelf, hun taal, als om hun eigen volk (Rapa Nui) aan te 
duiden. 

Een andere inheemse naam voor het eiland is 'Mata ki te 
rani' of 'Ogen die naar de hemel kijken' (mata: ogen, ki: die, 
te: kijken, rani: hemel). Deze benaming slaat op de 
voorouderbeelden of moai met de merkwaardige oogkassen 
die inderdaad schuin naar de hemel zijn gericht. Een andere 
naam die de oorspronkelijke bewoners aan hun eiland gaven 
was Te pito o te henua, wat 'De navel van de wereld' 
betekent. Volgens een aantal legenden zou de eerste naam 
van het eiland 'Te pito o te kainga a Hau Maka' zijn geweest, 
wat staat voor 'Het kleine stukje land van Hau Maka'. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Roggeveen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paaszondag
http://nl.wikipedia.org/wiki/5_april
http://nl.wikipedia.org/wiki/1722
http://nl.wikipedia.org/wiki/Malayo-Polynesische_talen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tahiti
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rapa_Nui_(volk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moai


Trois Point Pasen 2015  Pagina 13 van 20 

Geschiedenis 

Mondelinge overlevering van de oorspronkelijke bewoners geeft aan dat een opperhoofd (Hotu 
Matu'a) met zijn vrouw en familie in twee kano's op het eiland arriveerde. Er wordt verondersteld dat 
zij Polynesisch waren. Er is onzekerheid over de nauwkeurigheid van deze legende. In de literatuur 
wordt de eerste vestiging aangegeven tussen 300-400 n. Chr. en 700-800 n. Chr. Maar over deze 
vroege dateringen is geen consensus. Waarschijnlijk vond de belangrijkste kolonisatie plaats rond 
het jaar 1250.  

Het eerste vastgelegde Europese contact met Paaseiland vond plaats toen Roggeveen er landde. Hij 
trof er twee- tot drieduizend bewoners aan. De bevolking kan echter twee eeuwen eerder uit tien- tot 
vijftienduizend mensen hebben bestaan. Aangenomen wordt dat de beschaving van Paaseiland in 
een neerwaartse spiraal is terechtgekomen gedurende de eeuw voorafgaande aan de komst van de 
Europeanen, als gevolg van overbevolking, ontbossing en uitputting van de beperkt aanwezige 
natuurlijke grondstoffen. 

Volgens beschrijvingen van Roggeveen leefden er twee groepen op het eiland: Polynesiërs en 
'blanken'. Deze blanken waren de Langoren, ook wel Hanau Epe genoemd, die de Moai hebben 
gebouwd. De twee bevolkingsgroepen leefden in vrede samen op het eiland. Uit onderzoek blijkt dat 
het eiland voor de bewoning door mensen volledig was bebost, maar toen Roggeveen het ontdekte 
was er vrijwel geen boom meer te vinden. Algemeen wordt aangenomen dat de bomen werden 
gekapt voor het verplaatsen van de grote stenen hoofden die op het eiland zijn geplaatst, voor het 
bouwen van huizen en het bouwen van kano's om te kunnen vissen.[3] 

Afgezien van beschrijvingen van bezoekende schepen is er weinig informatie over de gebeurtenissen 
die op het eiland plaatsvonden, zowel voor de komst van de Europeanen als in de tijdspanne tussen 
hun bezoeken. Zo beschreef James Cook bij zijn bezoek in 1774 dat veel van de stenen beelden 
omgegooid waren terwijl dat bij het bezoek van Jacob Roggeveen nog niet het geval was. Waarom 
dit is gebeurd, is onbekend. In de tweede helft van de 19de eeuw leidde slavenhandel, nieuw 
geïntroduceerde ziekten en honger tot verdere decimering van de bevolking. 

 

Bezienswaardigheden 

De moai (ook wel paasbeelden genoemd), tot negeneneenhalve 
meter hoge beelden, zijn vervaardigd uit zacht vulkanisch 
gesteente (tufsteen). De makers zijn de voorvaderen van een 
groot deel van de huidige eilandbewoners. De witte oogschijven, 
die oorspronkelijk in de oogkassen zaten, werden pas in 1978 
voor het eerst teruggevonden. 

De meeste moai staan opgesteld op een platform of ahu en 
kijken naar het binnenland. Slechts zeven beelden, opgesteld in 
een rij van klein naar groot en ietwat spottend de zeven apen 
(los siete monos) genoemd, kijken naar de zee. De moai zijn 
voorstellingen van voorouders die om vruchtbaarheid smeken. 
Voortplanting was op een extreem geïsoleerd eiland als dit van 
cruciaal belang om te overleven. Er zijn veel voorouderbeelden 
weer rechtop gezet, ook hebben vele hun indringende ogen die 
naar de hemel kijken weer terug. De vooruitstekende lippen 
waren wellicht getooid met een baard. Opvallend zijn ook de 
langgerekte oorlellen. 

Het gehele eiland staat sinds 1995 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1250
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paaseiland#cite_note-3
http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Cook
http://nl.wikipedia.org/wiki/1774
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moai
http://nl.wikipedia.org/wiki/1978
http://nl.wikipedia.org/wiki/1995
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
http://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Geologie 

Paaseiland is een hoog eiland van vulkanische oorsprong 
en wordt hoofdzakelijk gevormd door een drietal vulkanen, 
de Maunga Terevaka (507 meter), de Poike (370 meter) en 
de Rano Kau (324 meter), die het eiland een driehoekige 
vorm geven. 

 

Bevolking 

De originele bevolking, de Rapa Nui, is vandaag de dag nog steeds aanwezig. In totaal leven er nu 
nog zo'n 4647 Rapa Nui volgens de volkstelling uit 2002. Daarvan wonen er 2269 mensen op 
Paaseiland zelf. De andere 2378 mensen emigreerden naar het vaste land in Chili, de helft daarvan 
leeft in of rond de hoofdstad Santiago. 

Sinds de 18e eeuw zijn ook vele eilandbewoners gevangengenomen door slavenhandelaren en over 
de hele wereld verspreid. Op Paaseiland wonen meer dan 5.500 mensen, die mensen verdienen hun 
geld in toerisme en handel met Chili. 

 

 

Rongorongo 

Vroeger werd op Paaseiland een hiërogliefenschrift gebruikt, genaamd Rongorongo. Dit schrift is tot 
op vandaag niet ontcijferd. Gedacht wordt dat het rongorongo is ontstaan tijdens de komst van de 
eerste Spaanse slavenhandelaren, zodat de gebruiken en cultuur niet verloren zou gaan. De taal 
wordt ook wel eens Kohau Rongorongo genoemd (Kohau betekent stok, Rongorongo betekent 
zangers in het Polynesisch), omdat de teksten allemaal in stukken hout zijn gekerfd. Er bestaan nog 
21 echte 'stokken'. 

 

Orongo en de cultus rond de vogelman 

Aan een steile helling van de Rano Kao, dichtbij een driehonderd meter hoge klif bevinden zich in de 
rotsen gegraveerde tekeningen (petrogliefen). Het belangrijkste thema is de Tangata Manu of 
vogelman, een fabeldier bestaande uit een kruising tussen mens en fregatvogel. De cultus rond de 
vogelman werd ongeveer rond 1500 van belang. De oorzaak van de afwending van de 
oorspronkelijke religie bestaande uit voorouderverering is onbekend. De archeologe Georgia Lee, die 
het Rapa Nui-tijdschrift uitgeeft is van mening dat het te maken heeft met een machtsovername door 
krijgszuchtige bevolkingsgroepen als gevolg van de verstoring van het ecologische evenwicht. 
Andere stemmen, zoals die van Alfred Métraux, nemen aan dat voorouderverering en 
vogelmancultus een tijd lang naast elkaar bestaan hebben. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoog_eiland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maunga_Terevaka
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poike
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rano_Kau
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rapa_Nui_(volk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABroglief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rongorongo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petroglief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tangata_Manu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fregatvogel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorouderverering
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Iedere lente zwommen jonge mannen vanuit Orongo naar het kleine rotseilandje Motu Nui, om eieren 
van de bonte stern te zoeken. Wie als eerste een ei onbeschadigd naar het hoofdeiland bracht werd 
uitverkozen tot Vogelman en kreeg daarom bijzondere voorrechten. 

Een ander thema van de rotsgravures zijn de Make Make, ze bestaan uit een maskervormig gelaat 
met grote ogen, die een scheppende godheid afbeelden. Verder zijn er naast grafische tekens 
andere diervoorstellingen te zien, zoals vogels, walvissen, haaien en schildpadden. 

Bij de cultische plek Orongo staan zorgvuldig gemaakte stenen hutten met grasdaken, die niet 
permanent bewoond zijn maar uitsluitend in verband met de cultus gebruikt worden. 

 
Historie 
 

  700-  900 Komst Polynesische kolonisten. 

1200-1500 Hoofdperiode vervaardiging moai. 

ca. 1600 Einde vervaardiging moai. Groeves worden verlaten. 

1722 Jacob Roggeveen en bemanning eerste Europese bezoeker op het eiland. 

1774 Bezoek van kapitein Cook: hij treft enkele omgevallen Moai aan. Omvallen beelden 
gaat door tot jaren 1830. 

1862 Peruaanse slavenhandelaren voeren de helft van de bevolking af en uitbraak 
pokkenepidemie. 

1864 Komst rooms-katholieke missionarissen. 

1880 Paaseiland wordt geannexeerd door Chili als speciaal territorium. 

1955-1956 Expeditie Thor Heyerdahl 

1996 Paaseiland werd opgenomen in de werelderfgoedlijst van de unesco. 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonte_stern
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Eten zaterdag 4 april. 

 Gezamenlijk Ontbijt 

 Lunch: Soep van Kee + mini worstenbroodjes 

 Avondeten: Lasagne door Marinka! 
 

 

Eten vrijdag 3 april 

 Verjaardagstaart van Miloe 

 Miloe's verjaardagsverrassingsmenu 
 

 

- Miloe Jarig!!  
- Heenreis 

- Bezoek aan Coo 

- Inrichten huisje 
 

 

- Bezoek grotten Remouchamps 

- badderen en welness 

- Spelletjesavond 
 

Kalender 2015 
 
Kijk hieronder wat we zo al doen, wat de bijzonderheden zijn en wat de pot zoal schaft tijdens de 
paasweekeinde!  
 

 
  

VRIJDAG 

3  

APRIL 

ZATERDAG 

4 

 APRIL 
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Eten maandag 6 april. 

 Gezamenlijk Ontbijt  

 Lunch: tosti's 

 Avondeten: Frites van opa Piet, Zweedse balletjes, saté en groente 
 

Eten zondag 5 april. 

 Gezamenlijk ontbijt  

 Lunch: broodje knakworst 

 Avondeten: Steengrillen op de bakplaat ! 
 

 

- Lies Jarig!!  

- Wandeling in de omgeving 14 km’ 

- Spelletjesavond! 
 

 

- Mountain biken 

- Houten doolhof  

- Tube gliding 

- Inpakken en vertrek  
 

  

ZONDAG 

5 

APRIL 

MAANDAG 

6 

APRIL 
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Boodschappen en andere benodigdheden die we meenemen: 
 

 
Arthur en Marinka: 

- Drank: 
 Koffie en thee 
 Koffiemelk 
 Suiker 
 Bier  
 Wijn 
 Champagne (?) 
 Frisdrank 
 Sap/spa fruit 
 Bakplaat/raclette + verlengsnoer 
 Bijl/zaag 
 Tafelkleden 
 Vuilniszakken 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 Bal + spelletjes enz 
 CD’s + playstation + WII + spelletjes 
 WII + spelletjes?? 
 Lasagna's á la Marinka 
 Toetje voor zaterdag 
 Zweedse balletjes + Kipsaté + saus 
 Tostibrood + kaas + ham 
 
Daan en Emmy 

- Lekkers: 
 Chips 
 Taart voor vrijdag 
 Fruit  
 Snoep  
 Koek  
 Toastjes  
 WC-Papier  
 Keukenrol 
 Bakplaat/raclette  
 Handzeep 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 Kolonisten van Catan + spelletjes 
 Verrassings diner Miloes' verjaardag 
 Toetje voor vrijdag 
 Voor de steengril groentes en 
 ananas 
 Broodje knakworst + ketchup+ 
 mosterd 
 
 
 

Hans en Andrea:  

- Ontbijt : 
 Broodjes  
 Boter 
 Zoet beleg 
 Vleeswaren 
 Losse suiker 
 Melk 
 Jus d’orange 
 Eieren 
 Afwasspullen 
 Vaatwasblokjes 
 Bakplaat + verlengsnoer 
 Tafelkleden 
 Bijl/zaag 
 Handzeep 
 Lunch zondag: knakworsten 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 WII + spelletjes 
 Bal + spelletjes enz. 
 Toetje voor zondag 
 Vlees voor de steengril + salades + 
 stokbrood 
 Blik bonen + doperwtjes + 
 appelmoes + mayo 
 Mini worstenbroodjes/ 
 saucijzenbroodjes 
 

 
 
Chef en Kee:  
 Heerlijke eigen gemaakte soep 
 Vuilniszakken 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 Bijl/zaag/touw 
 Taart voor zondag 
 Verlengkabels 
 Raclette/bakplaat 
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Ontspanning in Huis 
 

Even met z'n allen een leuk spel spelen? Dat kan 
met de app Go-Trivia! 
 
Dit is een spel dat je op je mobiel of tablet kunt 
installeren. Het is daarna de bedoeling om vragen te 
beantwoorden en kroontjes te verzamelen. Het spel 
lijkt erg op Triviant 
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Routebeschrijving 
 

 
Van LUIK naar LUXEMBURG  
 
E25 Neem afrit 48 Huy / HAMOIR / Stavelot / Trois-
Ponts.  
Sla linksaf naar de N66 richting MALMEDY / 
Stavelot / Trois-Ponts.  
Ga rechtdoor ongeveer 14 km tot Basse-BODEUX. 
Bij de rotonde bij BASSE- BODEUX, neemt u de 
derde afslag richting Trois-Ponts.  
Rij ongeveer 3 km en sla rechtsaf richting FOSSE-
SUR-SALM en rijd 2.6 km door.  
Bocht naar rechts nemen, 300 meter rijden. Het 
huis bevindt zich aan uw linkerhand op nummer 1. 

 

 
OPMERKING GPS  
Het huis is gelegen in Fosse-Sur-
Salm 4 km van Trois-Ponts  
 
Zet in uw navigatiesysteem:  
Plaats: Trois-Ponts  
Postcode: 4980  
Adres: Route de Saint Jacques 1 
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