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Neemt u alstublieft tijdig contact op met de 

sleutelhouder indien u later arriveert: 
 

De heer B Zanzen 

00 32 80 685 982 

+32 476 377 561Mrs (mob.) 
 

Telefoonnummers: 
 

Daan 06 - 5757 1204 Arthur 06 – 5154 4900 Hans +32 473555080 
Emmy 06 - 2544 7818 Marinka 06 – 5317 6962 Anne Claire 06 - 54611290 
Karlijn 06 - 1221 5110 Tim 06 – 13826985 Jelle 06 - 39782118 
Miloe 06 - 3122 0768 Lieke 06 – 82008186 Lies     06 – 1052 2535  
    Piet    06 - 83227357  

Adres 
 

Naam  : Au Coin du Bois 

Adres  : Rue de Bosfagne 68 

Plaats  : 4950 Waimes 

Land  : België 

Aankomst : 17:00.  

Hallo allemaal, 

 

En jawel hoor.....we gaan wéér met de hele bubs weg met Pasen! Fijn dat 

dit keer echt iedereen weer het hele weekend van de partij is! We hebben er 

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

 

Wel ben ik benieuwd hoe de weersomstandigheden zullen zijn. Nu ik dit 

schrijf ligt er sneeuw in de tuin...dus het kan nog alle kanten op! De 

winterbanden wisselen we voorlopig nog maar niet! Het huis heeft een 

open haard, dus ook al sneeuwt het buiten, binnen is het altijd warm en 

gezellig! En ook de sauna en infraroodkabine, dragen hun steentje aan 

een 'warm' weekendje bij! 

En zijn we uitgeluierd, dan kunnen we ons 

vermaken met het tafelvoetbalspel of op de 

trampoline!  

 

De omgeving waar we heen gaan is al 

bekend, maar het huis is nieuw. En de 

beoordelingen....zijn super (variërend van 

een 8 tot een 9,3!)!! 

 

Veel leesplezier gewenst...om alvast lekker 

in de stemming te komen! 

 

Groetjes, Emmy 
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Het vakantiehuis Au Coin du Bois: 
 

 Vrijstaande woning 
 7 slaapkamers 
 15 personen 
 Huisdier toegestaan 
 Vrijstaand 
 Dicht meer 
 Open haard 
 Sauna of Jacuzzi 
 Internet aanwezig 
 Woonerf 
 Klantwaardering: 8.6 

 
Dit prachtige en gezellige vakantiehuis 
was oorspronkelijk een boerderij, maar is 
geheel gerenoveerd. Het is gelegen in het 
gebied van de Hoge Venen en aan de rand 

van de langlaufpistes. Vanaf het huis 
kunt u mooie wandelingen maken. U 
bevindt zich op 3 km. afstand van Signal 
de Botrange (694 m. hoogte) en op 4,5 km 
van het meer van Robertville. 
Vanaf het terras, de eetkamer en de salon 
heeft u een mooi uitzicht op de regio. Het 
huis beschikt tevens over drie 
gezinskamers, zodat voor de ouders de 
kinderen in de buurt zijn. Op een mezzanine is een tafelvoetbalspel 
en een televisie/DVD hoek voor kinderen. Voor de volwassenen is 
er een ontspanningsruimte met sauna en infrarood cabine. 
 
In het huis zijn in totaal 7 slaapkamers: 

 Slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden: 2 
 Slaapkamer met 1 tweepersoonsbed: 3 
 Slaapkamer met 1 tweepersoonsbed + 1 

éénpersoonsbed: 1 
 Slaapkamer met stapelbed: 1 

  
 Belangrijke informatie: 

    

  

 Aankomsttijd: 17:00 
 Vertrektijd: 10:00 
 Eindschoonmaak 

inclusief 

 Bedlinnen: Zelf meenemen 
 Handlinnen: Zelf meenemen 
 Energie/gas/elektr./water: 

Naar verbruik 

 Roken: Niet 
toegestaan 
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Boodschappen en andere benodigdheden:  
 

Daan en Emmy: 
- Drank: 

 Koffie en thee 
 Koffiemelk 
 Suiker 

 Bier  
 Wijn 
 Champagne (?) 
 Frisdrank 
 Sap/spa fruit 

 Bakplaat/raclette + 

verlengsnoer 
 Tosti-ijzer  
 Bijl/zaag 
 Vuilniszakken 
 Hand- en thee- en 

poetsdoeken 

 Bal  
 Tapas 
 Ingr.voor MonChou taart 

 Alles voor steengril en toetje 
zondag 

 WII + spelletjes + CD's 

 Kolonisten van Catan 
Hans en Andrea: 

- Lekkers: 
 Chips 
 Fruit  
 Snoep  

 Koek  
 Toastjes  

 WC-Papier  
 Keukenrol 
 Bakplaat/raclette  
 Tafelkleden 

 Tapas 
 Eten en toetje zat. 
 Toastibrood+ham+kaas+ 
 Ketchup + Tosti-ijzer  
 Handzeep 
 Hand- en thee- en 

poetsdoeken 
 CD’s + playstation 
 Spelletjes 

Artur en Marinka: 
- Ontbijt : 

 Broodjes + lunchbrood 
 Boter 
 Zoet beleg 

 Vleeswaren 
 Losse suiker 
 Melk 
 Jus d’orange 
 Eieren 

 Afwasspullen 

 Vaatwasblokjes 
 Bakplaat + verlengsnoer 
 Bijl/zaag 
 Handzeep 
 Tapas 
 Broodjes + worst (zondag) 

 Vlees, salade, mayo, toetje 
voor maandag 

 Hand- en thee- en 

poetsdoeken 
 Tafelkleden 
 WII + spelletjes + CD's 

 Bal  
 Tosti-ijzer   

Chef en Kee:  
 Heerlijke eigen gemaakte 

soep 
 Vuilniszakken 
 Hand- en thee- en 

poetsdoeken 

 Bijl/zaag/touw 
 Taart!! 
 Verlengkabels 
 Raclette/bakplaat 
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Wat eten we vandaag 
 

VRIJDAG 29 MAART 

 Soep van Kee 

 TAPAS!  

 Iedereen maakt zijn favoriete gerechtjes! (Graag even 
doorgeven aan elkaar, zodat we geen dingen dubbel doen!) 

 

 

ZATERDAG 30 MAART 

 Lunch: Soep van Kee met broodjes 

 Kipgerecht door Hans en Andrea 

 Toetje uit Hoogerheide 
 

ZONDAG 31 MAART  -  PAASZONDAG! 

 Gezamenlijk Ontbijt met verse eieren 

 Lunch: Broodje knakworst 

 Avondeten: Steengrillen op de bakplaat! 

 En natuurlijk een verrassingstoetje van Emmy en Daan 

  

 .... 
 

MAANDAG 1 APRIL -  PAASMAANDAG  -  LAAT JE VERRASSEN...... 

 Gezamenlijk Ontbijt met verse eieren 

 Lunch: toasti's 

 Avondeten: Frites van opa Piet, vlees en sla van Marinka 

 En natuurlijk een verrassingstoetje van Tuur en Marinka.... 
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Paasgerecht: Paastaart MonChou 
 
Bereidingstijd 
  10-20 minuten 
 
Keuken  
  Nederlandse keuken 
 
Smaak  
  Anders 
 
Soort gerecht 
  Banket 
 
Ingrediënten 

 200 gr MonChou 

 4 blaadjes gelantine 

 100 gr volkorenbiscuits 

 2 lp cacaopoeder 

 80 gr boter 

 1/4 l slagroom 

 7 lp advocaat 

 50 gr basterdsuiker 

 paaseitjes en slagroom 
 
Bereidingswijze 

 Verkruimel de biscuits en roer de cacao en de gesmolten 
boter erdoor. 

 Verdeel dit mengsel over de bodem van een springvorm 
(20cm)  

 strijk glad en laat in de koelkastopstijven. 

 Klop in een kom de slagroom. 

 Klop de MonChou en voeg de advocaat en de basterdsuiker 
toe en mix dit tot een soepele massa. 

 Week de blaadjes gelantine enkele min in koud water. 

 Knijp de gelantine uit,los in 3 lp heet water op en roer dit 
door het MonChou mengsel. 

 Spatel nu de slagroom door het mensel. 

 Vedeel dit over de taartbodum. 

 Laat de taart minimaal 3 uur in de koelkast opstijven. 

 Verwijder de rand van de springvorm. 

 Garneer de taart met toefjes slagroom en paaseitjes 

  

http://www.smulweb.nl/recepten/&bereidingstijd_id=2
http://www.smulweb.nl/recepten/nederlands
http://www.smulweb.nl/recepten/&smaak_id=A
http://www.smulweb.nl/recepten/&moment_id=M
http://www.debijenkorf.nl/springvorm.html
http://www.wehkamp.nl/kom.html
http://www.bol.com/spatel.html
http://www.wehkamp.nl/koelkast.html
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Wat je altijd al wilde weten over Pasen 

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op 
de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus 
opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Volgens huidige 

berekeningen heeft deze kruisiging plaatsgevonden tussen de jaren 26 en 36. 

In de loop der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen toegevoegd 
aan het feest waardoor het een belangrijk seculier feest is geworden. Pasen 
duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen 

worden wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag of paaszondag en 
paasmaandag genoemd.  

Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse 

Pesach. Tijdens het Eerste Concilie van 
Nicea (325) zijn de data van beide feesten 
officieel ontkoppeld.[1][2] 

Het christelijke Pasen verwijst ook naar de 

vijftig dagen durende periode van het 
kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot 

Pinksteren[3], gedurende welke de 
christenen hun jaarlijkse paasplicht mogen 
vervullen. De periode van het paasfeest tot 

Hemelvaartsdag[4] duurt veertig dagen. 

 

Knutsel een (paas)hamster!! 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_christelijke_feest-_en_gedenkdagen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgische_jaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Week
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_en_herrijzenis_van_Christus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisiging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paasmaandag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pesach
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen#cite_note-1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen#cite_note-1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paasplicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaartsdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaartsdag
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Knutsel een (paas)hamster!! (vervolg) 

Bij dit boekje zitten ook 2 bouwplaten per familie! Hier vind je de 
bouwinstructie om er een mooie hamster van te maken. Het is wel in het 
engels maar dat moet voor de meeste geen problemen zijn. En de oudsten 

zullen de anderen wel helpen, toch? Veel knutselplezier! 
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In de omgeving: 
 
Waimes 
Waimes is een klein en rustig dorpje in het hart van de 
Oostkantons. Het dorp is een uitstekend uitgangspunt voor de 
toeristische attracties in de streek rond Robertville. In de buurt 
van Waimes ligt het dorpje Ovifat, waar een gerestaureerd kasteel 
uit de 14de eeuw te vinden is. Waimes is uitstekend geschikt als 
startpunt van verschillende wandel- en fietstochten. In het dorp 
kunnen dan ook fietsen worden gehuurd.  
In Waimes staat een interessante kerk uit 1554 met een doopvont 
uit 1620 en 17e eeuwse heiligenbeelden. De Oostenrijkse adelaar 
in de grote koperen kroonluchter herinnert aan de familie von 
Metternich, die van 1500 tot 1812 eigenaar was van het kasteel 
Reinhardstein. De vader van de beroemde prins von Metternich 
was de laatste erfelijke burgemeester van Waimes. 
 
Wandelingen: 
 

PROMENADE A BOSFAGNE  
Vertrekpunt: 4950 SOURBRODT (WAIMES)Belgium 

Een vreemde wereld, het gevoel dat u in een andere wereld 
binnenstapt. Deze wandeling loopt over de top van het land. Van 
daar kan u een klein meertje zien: het doel van deze erg wilde 
wandeling. 

Kaart van de wandeling wordt uitgegeven door het Toeristisch 
bureau van de oostkantons, "Au pied des Fagnes". De 
bewegwijzering kan onvolledig zijn. Koop de kaart om zeker te zijn 
dat u de weg niet verliest. Hoe er te geraken? In het centrum van 
Malmédy, volg richting Robertville (N 681). In het dorp, volg de N 
676 naar Eupen. Sla rechtsaf na 4 kilometer, in de richting van 
Sourbrodt. Vertrekpunt: aan de kerk van Sourbrodt, volg richting 
"parc à conteneur". Aan de ingang van het park, volg de kleine weg 
op uw rechterhand. Aan de brug van Bosfagne vindt u een parking 
en een paneel dat u informeert over de wandelingen. Volg de 
blauwe wegwijzers. Informatie: Maison du Tourisme des Cantons 
de l'Est, Place Albert 1er, 4960 Malmédy. 

Lengte van het parcours : 9 km. 
Nadere inlichtingen  : telefonisch op : +32 (0) 80 33 02 50 
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Itinéraire 15 - MALMEDY (Xhoffaix - Longfaye) 
 

 

POINT DE DÉPART 
Le parking près du Moulin du Bayehon (route 
Ovifat-Longfaye) ou le parking Grand fond (route 
Xhoffraix-Longfaye). 
 
LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE : 9 km 
 
BALISE      : Rectangle vertical vert 
 
DESCRIPTION 
Cet itinéraire se situe sur les hauteurs de la commune de 
Malmedy. Il permet de découvrir la cascade du Bayehon ainsi que 
la genévrière, le Vieux chêne. Cette promenade se déroule dans 
une forêt de vallée en transformation (forêt équienne d’épicéa 
transformée en forêt mélangée). 
 
AUTRES ITINÉRAIRES 
Maison du Tourisme des Cantons de l’Est,  
place Albert Ier,  
4960 Malmedy 
Tél : 080/33.02.50 
e-Mail : info@eastbelgium.com 
Internet : www.eastbelgium.com 

 
POUR INFORMATION 
Cantonnement DNF de Malmedy 
Tél : 080/79.90.40 
  

mailto:info@eastbelgium.com
http://www.eastbelgium.com/
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Baugnez 44 Historical Center  
 
www.baugnez44.be 
info@baugnez44.be 
 
Op 17 december 1944 vermoordde 
Kampfgruppe Peiper 84 
Amerikaanse krijgsgevangenen. Om 
de herinnering aan deze 'slachting 
van Malmedy', te vereeuwigen, werd 
het museum Baugnez 44 op de 
historische plaats opgericht. 
 
Het historisch centrum van de Slag om de Ardennen opende zijn 
deuren in 2007. Het wordt nu al beschouwd als een van de 
mooiste musea rond de Slag om de Ardennen. De verschillende 
grote operaties worden er uitgelegd, er zijn16 scènes uitgebeeld en 
er staan 120 uitstalkasten met vaak unieke voorwerpen die 
verband hebben met de moordpartij. Er wordt ook een nooit eerder 
vertoonde archieffilm van 25 
minuten geprojecteerd en twee 
klank- en lichtzalen dompelen u 
onder in de winter van 1944.  
 
Dit is een van de meest 
kwaliteitsvolle verzamelingen van 
Europa.  
Er wacht u een unieke en 
onvergetelijke ervaring. Niet te 
missen! 
 

  

http://www.baugnez44.be/
mailto:info@baugnez44.be
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Railbike van de Hoge Venen  
 
www.railbike.be 
info@railbike.be 

Ontdek de typische 
landschappen van de Hoge 
Venen op het ritme van een 
railbike. Het traject van 14 km 
is voor iedereen toegankelijk en 
laat toe door een van de mooiste 
decors van België te fietsen. Het 
systeem is aangepast voor 
rolstoelgebruikers. 

Adres  

Am Breitenbach 

4750 Leykaul - Elsenborn 

Tel: 080/68.58.90  
 
Prijs 
€ 30 per railbike (4 volwassenen)  
Duur van bezoek: ± 2 u  
 

Open: 
30/03 tot 30/06 en 01/09 tot 
17/11: weekends en feestdagen  
Drie vertrektijden per dag: om 11 u, 13u30, 15u45  
 
  

http://www.railbike.be/
mailto:info@railbike.be
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Plattegrond 
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Routebeschrijving 
 

 Komend van de E40 LIEGE-AACHEN, neem snelweg E42 richting 

 VERVIERS/SPA/FRANCORCHAMPS/PRUM/ST VITH. Neem afslag n°6 
VERVIERS SUD. 

 Ga naar rechts EUPEN/JALHAY en rechtdoor door VERVIERS (vervolg naar 
HAUTES FAGNES/JALHAY). 

 Na 3 km, in HEUSY, ga naar links bij het tweede stoplicht in de richting van 
JALHAY. 7 km doorrijden tot aan JALHAY. Doorkruis JALHAY en dan 
rechtdoor op de N 672 naar la BARAQUE MICHEL.  

 Na ongeveer 7 km, aan het einde van de weg ga naar rechts naar ST 
VITH/MALMEDY/ STAVELOT. 3,6 km doorrijden tot aan « MONT RIGI ».  

 Hier naar links op de N 676 naar WAIMES/ROBERTVILLE/ST VITH. 4,4 km 
doorrijden tot aan SOURBRODT en ga dan naar links naar ELSENBORN. 

 Doorkruis het dorp en ter hoogte van de kerk van SOURBRODT, linksaf op de 
rue de BOSFAGNE en dan 1,1 km rechtdoor rijden. Het huis ligt aan de 
rechterkant op een kruising. 
 

BELANGRIJK VOOR UW AANKOMST! 

 Code van de entree van de woning type eerst ON en vervolgens 121314. 

 
 
 

@DaDoProd 2013 


