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Volle bak in de Ardennen! 

 
Moesten we vorig jaar constateren dat we met 'slechts' 12 personen afreisden naar onze luxe 
bungalow nabij Robertville, Karlijn en Lieke waren er heaas niet bij, dit jaar zijn we meer dan 
compleet. Maar liefst alle 14 telgen van de familie Musters inclusief twee vriendjes gaan er een 
fantastisch lang paasweekeinde van maken! 
 
Sowieso is het weer een bijzondere Pasen, omdat het dit jaar best wel laat valt. April is al ruim over 
de helft en daarmee is de kans op goed weer een stuk groter dan bij voorbeeld vorig jaar toen Pasen 
nog in maart viel. De vorige twee keer dat dit heilige feest zo laat viel hadden we beide keren prima 
voorjaarsweer met veel zon en lenteachtige temperaturen. Hopelijk zal dat ook dit jaar weer zo zijn. 
 
Ook bijzonder is het feit dat we al lang van te voren een spectaculaire activiteit hebben geboekt. We 
gaan dit jaar ondergronds met een heuse speleologietocht op zaterdagochtend. In het Domaine 
Polleur worden we dan verwacht om eens iets heel nieuws te gaan doen. Verdere info vind je 
uiteraard verderop in dit boekje. Laat de voorpret wat dat betreft alvast beginnen. 
 
Maar er is natuurlijk ook weer volop ruimte voor andere vormen van ontspanning, soms door 
inspanning! De traditionele wandelingen zullen zeker niet ontbreken maar ook bezoekjes aan de 
jacuzzi en sauna mogen zich verheugen op volop belangstelling. Wat dat betreft weten we wat er te 
verwachten valt. 
 
Natuurlijk staat alles met betrekking tot de huishoudelijke zaken ook in deze hoe-heb-ik-een-leuk-
paasweekeinde-en-meer handleiding! Wie wat verzorgt, wie wat voorbereid en wanneer zorgt er 
hopelijk voor dat we niets vergeten en 100% kunnen gaan genieten van al het fraais wat het huis en 
de omgeving te bieden hebben. 
 
En bedenk dat het misschien allemaal vanzelf gaat maar dat het beslist niet vanzelfsprekend is dat 
we dit ook dit jaar weer doen. Heel erg bedankt aan Chef en Kee. En natuurlijk ook heel erg bedankt 
aan jullie allemaal om er weer een fantastisch feestje van te maken.... 
 
Fijn paasweekend allemaal! 
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Beschrijving vakantiehuis 
 
Dit volledig gerenoveerde vakantiehuis in Waimes (NL: Weismes) voldoet aan de hoogste 
verwachtingen van vakantiegangers. Naast de gezellig ingerichte kamers met uitstekende 
privébadkamers, is er ook een grote leefruimte die veel lichtinval heeft aan de kant van de 
eetkamer, maar ook zeer knus is aan de kant van de zitkamer.  
 
 
Kinderen van alle leeftijden 
kunnen er naar hartenlust spelen: 
voor de kleinsten werd er een 
speelhoek ingericht, terwijl de 
grotere kinderen graag op de 
mezzanine zullen vertoeven, die 
voor hen is voorbehouden.  
 
 
Op de kelderverdieping zijn er een 
aangename wellnessruimte met 
sauna en een grote, gezellige 
speelkamer waar de volwassenen 
zich een moment kunnen 
ontspannen of een 
tafelvoetbaltoernooi kunnen 
organiseren. Op het grote terras 
en in de mooie tuin geniet u van 
de omliggende natuur.  
 
 
De woning ligt in de buurt van Malmedy en het meer van Robertville; er zijn talrijke activiteiten 
mogelijk. Ook het natuurpark van de Hoge Venen en de skipistes van Ovifat liggen vlakbij. 
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Boodschappen en andere benodigdheden die we meenemen: 
 
Emmy en Daan: 
- Drank: 

 Koffie en thee 
 Koffiemelk 
 Suiker 
 Bier  
 Wijn 
 IJsthee 
 Frisdrank  
 ranja + spa rood 
 champagne voor ontbijt 
 Sap + siroop 
 Bakplaat/raclette + verlengsnoer 
 Vuilniszakken 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 Lasagne 
 Voor steengril: vlees 
 Broodje knakworst 
 sla voor vrijdag 
 sla voor maandag 

 
 

Hans en Andrea: 
- Lekkers: 

 Chips 
 Fruit  
 Snoep  
 Koek  
 Toastjes  
 WC-Papier  
 Keukenrol 
 3 blik boontjes voor maandag? 
 Bakplaat/raclette  
 Paaseitjes 
 Ketchup + Mayo 
 Handzeep 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 Spelletjes 
 Lasagne 
 Bal 
 Tafelkleden 
 Voor steengril: Champignons, saus, 

perziken, sausjes 
 Pakken vla en yoghurt?? 
 Toasti's 

Artuur em Marinka: 
- Ontbijt : 

 Broodjes  
 2 broden voor lunch zaterdag 
 Havermout+yoghurt/kwark+ noten 
 Boter 
 Zoet beleg 
 Vleeswaren 
 Melk 
 Jus d’orange  
 Eieren 
 Afwasspullen 
 Vaatwasblokjes 
 Bakplaat + verlengsnoer 
 Tafelkleden 
 Handzeep 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 Bal  
 Lasagne 
 Tiramisu 
 Chinese tomatensoep, lunch zaterdag 
 Zweedse gehakt balletjes + saus 
 Stokbrood, kruidenboter en salade voor 

steengril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef en Kee:  
 Heerlijke eigen gemaakte soep 
 Vuilniszakken 
 Hand- en thee- en poetsdoeken 
 Verlengkabels 
 Raclette/bakplaat 
 Tafelkleden 
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Inrichting 

 
Ruimte genoeg in dit prachtige huis! 
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Hans en Andrea 

Arthuur en Marinka 

Piet en Lies 

Daan en Emmy 
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PUZZELPAGINA'S! 
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A N J I L R A K Y M S 

E N J H A N S M A E K 

R U N V H T M R W M I 

D L I E K E I I A E P 

N L B R C N L T L B A 

A E U B K L D L K O S 

A N U A S H A T E K E 

S P E L R R A I E J N 

T P I E T D N M R E O 

P E I H D N E K E E W 

S P U J O E P N G P A 

S U N E W U E E N S L 

R E I R A Y L O S E E 

T V A K A N T I E ! N 

 
 

andrea kamp sneeuwen 

anneclaire karlijn snurkt 

ardennen lieke spel 

arthuur lies spier 

bokje marinka tim 

daan miloe vakantie 

emmy nullen verbale 

hans pasen walen 

jeep piet walk 

jelle sauna weekend 

joep skipas yari 
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FOTOALBUM 2018 
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Outdoor activiteiten in de Ardennen 

Op zaterdagochtend gaan een aantal van ons deelnemen aan Survival Life: 

Speleologie XL in de Belgische Ardennen 

 We worden in Rouge Thier, in de buurt van Spa 
 (Domaine Polleur),  verwacht om 9.45.  

 De activiteit duurt van 10.00 tot 13.00u. 

 Aanrader: tijdens het ontbijt wat boterhammetjes 
 smeren om mee te nemen! 

 

Veiligheid tijdens outdoor activiteiten 

Survival Life werkt volgens de TUV veiligheidsnormen. Deze handleiding geeft aan hoe en met welke 
middelen op een hoog kwalitatief en veilig niveau gewerkt moet worden. Alle instructeurs van 
Survival Life zijn in het bezit van een EHBO diploma. Door regelmatige verplichte bijscholingen van 
onze instructeurs proberen wij je een veilig en vooral gezellig arrangement aan te bieden. Daarom 
luidt ons motto: Bij alle activiteiten staat veiligheid voorop en gezelligheid centraal. 

 

 

Speleologie XL is een goede activiteit om van je groep een team te maken. Dit omdat je samen een 
unieke ervaring gaat beleven. Onder begeleiding van een ervaren instructeur ga je een niet 
toeristische grot afdalen. Hier staan de nodige uitdagingen op je te wachten. Al lopend, soms 
kruipend en klimmend ontdek je de grot. Van nauwe gangetjes waar je op je buik doorheen moet 
glijden tot grote kamers. 

De instructeur zal voorop gaan en geeft tips en tricks hoe je het beste door een passage kan komen. 
Deze tips dienen doorgegeven te worden aan de rest van het team. Communicatie en samenwerking 
is erg belangrijk tijdens de tocht. Durven jullie ook de lampjes uit te doen om te ervaren wat totale 
duisternis is? 
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Speleologie XL met dubbele abseil 

Wat de XL variant zo gaaf maakt is dat er twee abseils in de grot in zitten. Je krijgt van ons een 
gordel aan en de benodigde materialen waardoor je twee keer een abseil gaat beleven van ongeveer 
7 meter per abseil. Abseilen in een grot met enkel je hoofdlamp als licht is een unieke ervaring die je 
niet veel ziet in de Belgische Ardennen. 

 

Als je beide abseils gedaan hebt kom je op het laagste punt van de grot uit. Vanaf hier ga je in 
tweetallen terug omhoog klimmen. Door middel van een klettersteig methode klim je omhoog. Dit zijn 
beugels in de rotswand en alles zal gezekerd aan kabels gaan. Doordat je als groep moet 
samenwerken en communiceren is dit een geschikt activiteit voor de teambuilding in een groep. 

Kledingadvies 

 Oud regenpak of een overall met lange mouwen en broekspijpen 

 Kleding die zeer vies mag worden 

 Sterke schoenen of laarzen die vies en nat mogen worden 

 Reserve kleding + handdoek 

 Wij stellen voor iedere deelnemer een overall ter beschikking 

 

Niet geschikt voor 

 Zwangere vrouwen 

 Mensen met rugproblemen 

 Mensen met claustrofobie 
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BOWLING 362 MALMEDY 
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Geschiedenis van Malmedy 

De geschiedenis van Malmedy start rond 648 als Remaclus, een monnik uit Solignac, zich met een 
aantal broeders installeert in de noordelijke Ardennen om er twee monnikendorpen te stichten, eerst 
in Malmedy en later in Stavelot. Gedurende 1146 jaar, tot de aanhechting aan Frankrijk in 1795, 
maakt Malmedy deel uit van prinsbisdom Stavelot-Malmedy.De stad wordt verschillende keer zwaar 
belaagd en in brand gestoken: raids van de Normandiërs in 881, de Hongaren in 954, door Maarten 
Schenk in 1587 en de vernieling van de stad onder Lodewijk XIV in 1689…  

Er zijn echter nog andere gebeurtenissen die de toekomst van de stad beïnvloeden. In 1815, na het 
congres van Wenen, worden de kantons Malmedy, St. Vith en Eupen aan Pruisen gehecht tot aan 
het einde van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), waarna ze in 1920 voor het eerst bij België 
horen. In 1940 leidt het uitroepen van de Tweede Wereldoorlog tot de annexatie bij Duitsland. In 
1944, op Kerstmis, wordt Malmedy door het Amerikaans leger gebombardeerd en bijna volledig 
verwoest. Enkele maanden later behoort de stad definitief bij België. Op die manier schrijft Malmedy, 
door de annexatie aan verschillende naties, al heel vroeg een Europese geschiedenis. 

Haar rijkdom is ook te danken aan de economische activiteit, waarvan het prille begin dateert van de 
aankomst van de dappere monniken die rond 648 grote opruim- en herstellingswerken uitvoeren. 
Malmedy ontwikkelde zich verder en de economie bloeide dankzij de lakenindustrie, de  
papierindustrie en de leerlooierij en breidde zich in de loop der eeuwen verder uit. Ook vandaag nog 
maakt een papierfabriek deel uit van de economische groei van de regio. Maar de stad geniet ook 
van een uitzonderlijke geografische ligging, omringd door het groen aan de voet van het plateau van 
de Hoge Venen. En tenslotte, het architecturale patrimonium met karaktervolle gebouwen, 
historische wijken met een charme van weleer, omringd door prachtige intense en gevarieerde 
kleuren. 

Sinds enkele jaren heeft het centrum van Malmedy een belangrijke en noodzakelijke lifting 
ondergaan. De "place de Rome" en de directe omgeving hebben nieuw aangepast straatmeubilair, 
het plein werd omgetoverd in een open vrije plek met grote voetpaden die de mobiliteit 
vergemakkelijken. Wat verder, in de omgeving van het Malmundarium, werd de "place du Châtelet" 
volledig hersteld en is het vandaag een oord van rust en ontspanning. Het mooie plein, met prachtige 
tegels en groene hoekjes vormen een opwaardering van het historisch centrum van Malmedy en 
geven een prachtig uitzicht op het voormalige klooster, de villa’s, het voormalige postkantoor en de 
kathedraal. 
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ZATERDAGAVONDSPEL 
 

Miloe wil jullie uitdagen om mee te doen met een heus familiegebeuren! De Jongens 
tegen de Meisjes zijn leuke spelletjes om te kijken wie er de beste zijn... 

Uitleg Jongens vs Meisjes:  

De Jongens tegen de Meisjes is een Nederlands zaterdagavondprogramma dat sinds 2011 jaarlijks 
wordt uitgezonden op RTL 4. Het tv-programma wordt gepresenteerd door Tijl Beckand en Chantal 
Janzen. Iedere aflevering nemen twee teams, bestaande uit drie bekende mannen en drie bekende 
vrouwen het tegen elkaar op. Het mannenteam staat onder leiding van Beckand, het vrouwenteam 
staat onder leiding van Janzen. De teams worden ook bijgestaan door het publiek. Achter het 
mannenteam zitten honderd mannen, achter het vrouwenteam honderd vrouwen. Tijdens de spellen 
proberen de teams zo veel mogelijk punten te verdienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met o.a. de volgende spelletjes;  

 Op het matje  

Het team dat aan de beurt is, kiest per opdracht steeds twee spelers uit zijn team om de opdracht uit 
te voeren. De spelleider leest de opdracht voor. De opdracht beschrijft het type lichaamsdeel en het 
aantal hiervan dat de grond moet raken. De opdracht moet binnen de tijd van de zandloper 
uitgevoerd worden binnen de grenzen van het aangegeven gebied/matje. Voor iedere juist 
uitgevoerde opdracht wordt een punt verdiend. Na 2 minuten speelt het andere team deze ronde.  

 Jongens of Meisjes?  

Om de beurt lezen de spelleiders een vraag aan één van beide teams voor. Er zijn maar twee mogelijke 
antwoorden: jongens of meisjes. Voor elk goed antwoord wordt een punt verdiend. 

 Strijd der Seksen  
 
Om de beurt lezen de spelleiders een vraag aan één van beide teams voor. Voor elk goed antwoord 
wordt een punt verdiend. Het team met de minste punten op het scorebord begint. De spelleider bepaalt 
hoe lang er mag worden overlegd over het antwoord. 
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 Uitbeelden 
  
Een speler uit het team dat aan de beurt is, krijgt van de spelleider een Uitbeelden opdrachtkaart  
en bekijkt de titel van het lied. Als de zandloper is omgedraaid, moet deze speler, zonder te praten, 
het lied uitbeelden. Zijn teamgenoten moeten de titel van het lied raden, voordat de tijd voorbij is. Is 
het antwoord goed dan verdient het team twee punten. Is het antwoord fout, dan mag het andere 
team voor één punt ook nog raden. Hierna beeldt het andere team de volgende opdracht uit. Het 
uitbeelden mag ook met behulp van “hints gebaren”.   
 
Standaard hints gebaren zijn onder andere: 
 

gebaar  betekenis  

trekken aan de oorlel  klinkt als  

wijzen naar de persoon  persoon heeft het goede woord geraden  

aantal vingers omhoog houden  aantal woorden  

aantal vingers op de bovenarm leggen  aantal lettergrepen in het woord  

het aantal vingers opnieuw op de arm en de vinger van de 
betreffende lettergreep omhoog  

de zoveelste lettergreep in het woord  
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Dine 

Trouwdag Chef en Kee 

Middag: wandeling of spel 

Diner: Friet met Zweedse balletjes        
 

Dine 

Activiteit: Speleologie 

9.45-13.00u te Spa (Domaine Polleur) 

Diner: Kleinkinderkookavond 

Avond: spel 
 

Dine 

Activiteiten: Wandeling en Spel Joep en Anne 

Diner: Steengril 

Avond: spelletjes 

 
 
 

Dine 

Diner: Lasagne  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

VRIJDAG 19 APRIL 

ZATERDAG 20 APRIL 

ZONDAG 21 APRIL 

MAANDAG 22 APRIL 
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  KASTEEL REINHARDSTEIN 
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PLEZIERWANDELING 11 „Het rijk van de grijpvogels" Weywertz 

Tussen de Hoge Venen en het meer van Bütgenbach ligt Weywertz, een regio met een bijzondere 
biologische rijkdom. 

De dauw heeft de bloemen en bosbessen bezaaid met druppels: op ongeveer 550 meter hoogte is 
de ochtendkoelte sterker aanwezig dan op andere plekken. Van uit het dorp dalen we af naar de 
Warche, een prachtig landschap waarin velden voor een zacht reliëf zorgen. Aan de oever van de 
rivier, een klein strandje om eventjes halt te houden, om te genieten van deze prachtige plek. 

 

Na het oversteken van de Warche, wandelen we 
verder in een dicht bos van coniferen en in het 
noorden zien we het militair kamp van Elsenborn, 
waar er verschrikkelijk hard gevochten werd 
tijdens het Ardennenoffensief in 1944. De 
Amerikanen vochten hard terug en blokkeerden 
een gedeelte van het Duitse offensief. Wouwen 
zweven en jagen over het platteland van 
Weywertz dat omgeven wordt door vochtige 
zones en kleine bosjes. 

De heggen sublimeren het pad dat de bergkam 
volgt: het panorama geeft een prachtig zicht over 
de hele regio. Op het einde van het parcours, 
volgen we nog een keer de Warche, die door het 
hart van hoge grassen en de velden stroomt. 
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PLEZIERWANDELING 17 
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UIT DE OUDE DOOS! 10 JAAR GELEDEN 
 

  



Waimes 4 Pasen 2019                                    Pagina 24 van 24 

Routebeschrijving 
 

 
Walk 97, 4950 Waimes 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 


