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Vrijdag 21 juli 2017 
 
Vandaag is de dag dat we vertrekken! Om half 10 zouden we vertrekken vanaf 
Arnhem en rond half 11 samenkomen op Veenendaal. Met 5 minuutjes 
vertraging op de laatste post is dat best een prima start van de vakantie! 
Onderweg hebben we onze lunch lekker genuttigd in het zonnetje bij Ikea 
Eindhoven. Gratis koffie, lekker terrasje en prima lunch. Hierna reden we nog 
zo’n 2,5 uur door in de richting van Hotton, onze vakantiebestemming.  

 
Eenmaal aangekomen en geïnstalleerd (met de luchtbedden, slaapzakken, 
koffers, boodschappen, etc.) hebben we geproost op de vakantie met een 
biertje en een chipje.  

 
  



Hierna volgde een overleg met Kayra en Renske, twee medewerkers van het 
terrein waar we verblijven. We hebben het gehad over de plannen van de 
komende week. Het weer wordt niet geweldig en als het nou flink regent, 
kunnen we misschien nog gaan kanoën. Vooralsnog lijkt dit echter helaas niet 
te lukken...  

 
Jeroen heeft zich toegelegd op het bouwen van een dam in de rivier langs ons 
kampeerterrein. Met wat hulp van Sander en Robert wil het goed lukken om 
een flinke dam te bouwen en zelfs wat water te sparen.  

    
Ons eerste avondmaal was een lekker kostje van macaroni met een variant op 
de alombekende bolognaisesaus. Wat kaas erbij en smullen maar! Een toetje 
van chocolade- met vanillevla ging er ook wel in.  

 



Na het eten hebben we verder gebouwd aan de dam, onze plek wat versierd en 
een lekker bakje koffie gedronken. Toen het begon te schemeren hebben we 
een kampvuur gebouwd en deze aangestoken. Met wat hulp (lees: 
aanmaakblokjes) van onze buren, Pakistaanse mannen en een Belgisch 
stelletje, kregen we het vuur aan. We hebben nog gezellig een pilsje gepakt en 
rond 12 uur lagen we te snurken in onze eigen tipitent.  
 

    
 

 
 

  



Zaterdag 22 juli  
 
Na wat moeizaam op gang te zijn gekomen hebben we een heerlijk ontbijt 
kunnen nuttigen aan onze picknicktafels op het buitenterrein. Na een extra 
kopje koffie besloten we ons te melden bij Nick, een medewerker van het 
terrein die ons vandaag ging begeleiden. We begonnen met een klimparcours 
met onze tuigjes, helmen en karabines. Sander vond het vandaag wat te 
spannend, dus gingen Jeroen, Sjoerd en Robert aan de klim.  

 
We sloten de klim af met een tokkel van grote hoogte (18 meter!). Dat was een 
moeizame klim, maar een fantastische en snelle afdaling! Heerlijk om zo te 
glijden naar beneden! Hierna gingen Jeroen en Sjoerd even relaxen en Sander 
ging met Robert mee wat boodschappen doen.  

       
 
Toen iedereen weer terug was, hebben we een lekkere late lunch genuttigd 
met vers stokbrood. Hierna begeleidde Nick ons door het schietparcours. We 
begonnen met boogschieten, waarbij je je arm moest strekken, moest richten 
en de pijl moest laten gaan. Robert lukte het de roos te raken! Helaas had het 
team van Jeroen meer punten, dus moeten Sjoerd en Robert vanavond dus de 
afwas doen...  



       
 
Hierna hebben we met een luchtbuks geschoten. Jeroen was overduidelijk het 
beste: hij kreeg zelfs de metalen rat omver! Om de beurt hebben we geschoten 
en geprobeerd, maar niemand kreeg Jeroen verslagen. Het was wel erg tof om 
te doen!  
 

 
 
Na het schietparcours waren we allemaal moe en hebben we lekker gechilld. 
Jeroen heeft lekker aan zijn dam gewerkt, Sjoerd zat lekker muziek te luisteren 
en terwijl Sander alles fijn observeerde, lag Robert in zijn hangmat.  
 
  



 
 
Het menu hield vandaag een gele groentencurry met rijst in, erg lekker! 
Inclusief een prima toetje dus weer een lekker maaltje. Na het eten werd de 
afwas gedaan en hebben we mee mogen genieten van de Pakistaanse 
barbecue. In de schemering heeft Jeroen een fantastisch kampvuur gebouwd, 
maar helaas begon het te regenen. Binnen hebben we nog gezellig een biertje 
gedronken en zijn we op tijd ons bedje op gaan zoeken.  
 

       
  



Zondag 23 juli  
 
Vandaag zouden we uitslapen. En dat hebben we gedaan! Pas tegen 11 uur was 
iedereen zijn bed uit. We hebben lekker gebuncht met vers brood en voor 
eenieder een croissantje of pain au cholcolat. Hierna zijn we met het busje 
richting La Roche en Ardenne gegaan.  
 

    
 
Eenmaal aangekomen hebben we de klim gemaakt naar het kasteel, de ruïne, 
van La Roche. Hier hebben we mogen genieten van een prachtige valkenshow 
met verschillende roofvogels. Naderhand zijn we nog even het hele kasteel 
gaan ontdekken en kwamen we ook terecht in de kerker. Best een beetje 
spannend, maar vooral; wat een geklim!  
 

    
 
Eenmaal weer in het stadje hebben we wat inkopen gedaan. Sjoerd heeft 
enkele kaarten gekocht, Sander een metalen bord voor aan de muur en Jeroen 
deze beide dingen en ook nog een vishengel. Robert was tevreden met 
aanmaakblokjes.  



 
 
Hierna zijn we op zoek gegaan naar een gezellig terrasje en een cola, 
chocolademelk, biertje en koffie later zijn we rustig teruggewandeld naar het 
busje. Eenmaal ‘thuis’ aangekomen ging Robert even hardlopen en Jeroen 
werkte aan zijn dam. Sander en Sjoerd hebben lekker gechilld en muziek 
geluisterd. Het begon goed te regenen, dus Jeroen zocht een plekje onder de 
brug op. Robert kwam kletsnat terug... Goed idee, hoor! Hierna was het tijd om 
de barbecue aan te maken.  
 

 
 
Het menu van vandaag bestond uit alles van de barbecue, waarbij we 
begonnen met een lekker hamburgertje, gevolgd door frikandellen en daarna 
nog lekkere kipspiesjes. Dit alles afgewisseld met paprika, champignons en 
courgette. We hadden ook een gepofte zoete aardappel, maar dat experiment 
was een beetje mislukt.  
 
  



 
Na het eten en de afwas vond Robert het tijd om even te gaan zwemmen in de 
rivier. Ondanks het regenachtige weer van de dag, was de temperatuur goed. 
Sjoerd paste en ook Sander voelde er niets voor. Jeroen was weer bezig met 
zijn dam, dus die was toch al in de buurt. Na een korte douche was het weer 
tijd voor een lekker kopje koffie.  
 
Na de koffie hebben we de dag afgesloten met een biertje bij het kampvuur en 
zijn daarna naar bed gegaan; morgen is het weer vroeg dag met een vol 
programma: zwemmen bij Sunparks!  
 

    
  



Maandag 24 juni 
 
Vandaag hebben we, na een prima ontbijtje, onze zwemspullen ingepakt. Een 
dag vol avontuur stond ons te wachten. We besloten zelf onze lunch te kopen 
in het zwembad en weg waren we. De reis verliep prima, hoewel het 
onderwerg wederom regende. Eenmaal op de parkeerplaats van het zwembad 
hebben we even in de auto gewacht tot het droog was, zo hard ging het te 
keer.  
 
Toen we omgekleed waren zijn we een verkenningstochtje gaan lopen door het 
zwembad. De glijbaan was favoriet en hier zijn we dan ook een heel aantal keer 
vanaf gegaan. De lunch was prima; een frietje met een hamburger en een flesje 
drinken. Daarna hebben we nog flink gezwommen, maar ook lekker even rustig 
aan gedaan in het bubbelbad of een ligstoel. Rond 5 uur vertrokken we weer 
richting huis.  
 

    
 
Via de Aldi zijn we naar huis gegaan. Het regende weer! Thuis heeft Robert een 
lekker potje macaroni gemaakt en hadden we een heerlijk toetje, uitgekozen 
door Sander. Toen dat ook op was en de afwas gedaan, hebben we een kopje 
koffie genoten met een lekkere donut erbij. Jeroen heeft weer een vuurtje 
gemaakt en voor we het wisten was het alweer bedtijd!  



 
 

We kregen vandaag nog goed nieuws: dankzij de vele regen van de afgelopen 
dagen is de rivier gestegen. Dit betekent dat kanoën er wellicht wel in zit! We 
zullen zien...  
 

 
  



Dinsdag 25 juli  
 
Vanochtend was het niet voor iedereen even gemakkelijk om uit zijn bed te 
komen. Vooral Sjoerd had wat langer nodig dan de rest... Prima, Robert had 
gezorgd voor een lekker ontbijtje en ook alvast de lunch gesmeerd. Niet veel 
later konden we dan toch vertrekken richting Remouchamps.  

    
 
De rij voor de grotten was erg lang! We hebben in totaal gelukkig maar zo’n 20 
minuten moeten wachten voordat we kaartjes konden kopen. Net toen wij 
droog stonden, begon het keihard te regenen. Hierna begon het echte 
wachten; we konden pas een uur later de grotten in. Geen probleem, Robert is 
teruggegaan naar de bus en heeft de lunchpakketjes opgehaald. Dat smaakte 
prima; een broodje bal met een drankje naar keuze.  
 

 



Om 15.15 uur konden we dan eigenlijk de grot binnen en zagen we de 
prachtige stalactieten, stalagmieten en de pilaren daartussen. Pracht en praal 
alom. Na een wandeling van zo’n 1700 meter over gladde trappetjes, door 
donkere gangetjes en met prachtig uitzicht, kwamen we aan bij een bootje. Het 
bootje zat goed vol en de doorgangen waren hier en daar erg nauw. Uitkijken 
geblazen dus!  
 

    
 

    
 
Toen we weer op weg naar huis waren, regende het ook weer. Een kleine 
boodschap later en Robert stond weer in de keuken. De rijst met groenten en 
zoet-zure saus smaakte eenieder prima! Na het eten kregen we goed en slecht 
nieuws... Het goede nieuws was dat dankzij alle regen van afgelopen week, de 
rivier hoog genoeg stond om te kanoën! Maar voordat we helemaal blij 
mochten worden, kregen we het slechte nieuws: er zat een bacterie in het 
water. Dat betekent dat wanneer je in het water zou komen, je doodziek zou 
kunnen worden. Dat risico gaan we natuurlijk niet lopen! Dus helaas: deze 
‘Actie in de Ardennen’-vakantie kent geen kayak-moment...  
 
  



We hebben diezelfde avond wel samen besloten wat we dan willen doen 
gedurende de dag morgen. Dat wordt zwemmen! Het zwembad is zo goed 
bevallen dat alle heren graag nog een dagje terug wilden gaan. De avond 
hebben we verder gezellig op het terras afgesloten met een drankje.  

    
 

 
  



Woensdag 26 juli  
 
Vandaag gaan we voor de tweede keer deze week zwemmen. We hadden 
afgesproken dat we om 1 uur zouden vertrekken, maar warempel; alle heren 
waren al om 12 uur klaar! Dus gingen we op weg naar het zwembad. Het was 
een prima dagje, de zon scheen af en toe en hier en daar hing een wolkje. Het 
zwemmen was tof! De glijbaan was weer favoriet en deze keer heeft Robert 
zijn camera ook mee naar binnen genomen, wat te zien is aan de foto’s.  
 

    
 

 
 



We hebben ’s avonds lekkere pannenkoeken gegeten met spek en kaas. Het 
hele tuinhuis stond blauw van de rook! Een toetje paste niet meer en we 
hebben daarna nog even lekker rondgehangen, voordat Jeroen wederom het 
vuur aanmaakte. Een prachtig vuur, maar morgen gaan we proberen het nóg 
hoger te krijgen!  
 

 
 
 
  



Donderdag 27 juli  
 
Vandaag is de laatste echte vakantiedag. We zijn de dag begonnen met het 
toetje van gisteren. Ook hebben we een lunchpakketje gemaakt. Na het ontbijt 
zijn we rustig aan vertrokken naar het dorpje Achouffe.  
 

 
 
Hier gingen we uiteraard op bezoek bij de kabouters, de brouwers van het La 
Chouffe bier. Na een rondleiding en informatiepraatje en –filmpje, mochten we 
zelf ook gaan proeven. De La Chouffe en Mc Chouffe kregen we sowieso, 
daarna bestond de keuze uit een Soleil of een Houblon. Na de lekkere biertjes 
hebben we in het busje geluncht. Helaas was het te slecht en regenachtig weer 
voor een picknick. Naderhand hebben we een korte wandeling gemaakt door 
het dorpje en nog een laatste biertje genomen; voor eenieder de La Chouffe.  
 

 
 



     
 
Op het terras van dit laatste biertje besloten we dat we nog wel even een 
stadje in wilde. Van Robert mocht dit in België of Luxemburg zijn. We kozen 
unaniem voor Luxemburg en zijn dus naar Wiltz gereden. Hier was de diesel 
heel goedkoop, maar het stadje al dicht. Het was nog te vroeg om uit eten te 
gaan, dus zijn we na een wandeling (wat een klim!) weer terug op reis gegaan 
richting Hotton.  
 

 
 
  



    
 
In het dorpje Hotton zat een lekkere pizzeria, wist Jeroen nog. En inderdaad; de 
pizza’s en andere Italiaanse gerechten smaakten ons erg goed! Toen we weer 
‘thuis’ waren, heeft Jeroen nog een vuurtje gemaakt en hebben we geproost op 
de geslaagde vakantie en de laatste avond samen.  
 

 
 
  



Vrijdag 28 juli  
 
Vandaag zijn we redelijk op tijd opgestaan, hebben een ontbijtje gehad en 
lunchpakketje gesmeerd en zijn daarna op weg gegaan richting Veenendaal. 
Onderweg hebben we nog even geluncht bij Ikea. In Veenendaal namen we 
afscheid van Sjoerd en Sander en in Arnhem kwam de moeder van Jeroen hem 
ophalen. Het zit erop! Tot volgend jaar!! 
 

       
 
Sander van Bon 
Sjoerd Waterreus 
Jeroen van Hummel 
Robert Noijen  


