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Kijk! Bij zo’n foto droom ik nou weg. Gewoon even zwijmelen bij dat verre plekje,
zomaar ergens. Ik zie mezelf er al rondlopen. Luieren onder de palmbomen. Alleen
maar kijken, voelen, ruiken en vooral nergens aan denken. Even weg en relaxen. Niet
dat ik er dan persé heen wil. Met zo’n foto
geniet ik al thuis op de bank. Het vakantiegevoel komt vanzelf.
Voor de lezers van Over de Wereld hebben Dorien Koppenberg en Tineke Zwijgers
6 van deze droomplekken bij elkaar gezocht. En allemaal dichtbij: in Nederland. En
voor wie avontuurlijker wil dromen, geniet dan van de Mexico reportage.

Gertruud van Kempen,
Hoofdredacteur

waar gaan we heen?

Het ene jaar kies ik,
het andere jaar kiest hij
Voor het ene gezin is het geen probleem, voor het andere kost het de nodige energie.
Waar gaan we heen op vakantie? Over de Wereld vraagt het aan Grethe Baarspul.
Grehte is getrouwd met Jan Allemekinders en ze hebben 2 kinderen, Erik (10) en
Robbert (8).
“Voordat wij vroeger een vakantiebestemming vonden”, vertelt Grethe,
“ging daar de nodige tijd overheen. En
de voorpret was soms ver te zoeken. We
verschillen in onze wensen en dan kom
je er niet makkelijk uit. “
De oplossing
“Wat we toen hebben gedaan? Eigenlijk
heel simpel. Het ene jaar kiest Jan en het
jaar daarop ik. De ander bemoeit zich er
niet mee en voor ons werkt dat perfect.

De kinderen zijn nu nog te klein om te kiezen. En tegen die tijd zien we wel weer. Vorig
jaar zaten we op Terschelling. Dit jaar is het
Jan zijn keuze: kamperen in Frankrijk, Normandië en Bretagne.”
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Schemeren met de boswachter
Waar: Engbertsdijksvenen in Twente. Dit
voormalig veenmoeras bestaat uit open
terrein, bos en water. Er leven reeën, vossen, dassen, uilen en vogels als kapmeeuw,
blauwborstje en geoorde fuut.
Wat ga je doen: Je gaat 2 uur op ‘safari’ met
boswachter Albert Hakkers. In zijn terreinwagen rijd je de schemering tegemoet. Je
stopt op de mooiste plekjes, ziet en hoort
de bewoners van het hoogveen en keert
pas terug als het helemaal donker is.
Meenemen: Verrekijker en waterdichte
schoenen.
Wat kost het: € 12,50 per persoon (inclusief drankje).

Meer informatie: Infocentrum Boerderij Huisken, Dorpsstraat 1A, 7694 AA
Kloosterhaar. Bel: 0523 – 24 14 53
Kijk op: www.staatsbosbeheer.nl
Bijzonder overnachten: Bed & Breakfast Sagenland in Harbrinkhoek. Gastvrij Twents onthaal met sagenlikeur.
Vrolijke kamers met namen als Witte
Wievenweide en Heksenkring. Plus een
aantrekkelijk driedaags arrangement
met onder meer ‘Schemeren met de
boswachter’.
Kosten: € 125,00 per persoon.
Meer informatie: Bel 0546 – 49 37 07
Kijk op www.sagenland.nl

Fortenmaand in Hollandse Waterlinie
Hollandse Waterlinie: Een lint van circa 60 forten en vestingen tussen het IJsselmeer en de Biesbosch.
Ongerepte natuur: De forten zijn vrijwel onzichtbaar en omringd door groen en water. Daardoor is de Hollandse Waterlinie een uniek natuurgebied waar je kunt wandelen, fietsen en
varen.
Fortenmaand: In Fortenmaand september kun je veel forten
van binnen bekijken.
Na september: Ook buiten de Fortenmaand zijn enkele forten toegankelijk. In Fort Werk aan de Korte Uitweg in Tull en
‘t Waal is een vleermuizenexpositie te zien. En in Fort Spion in

Loosdrecht kun je spannend logeren in het Bomvrij Wachthuis,
waar vroeger het kruit werd opgeslagen. Telefoon: 0294 – 23 49
32. en www.fortspion.nl.
Meer informatie: Bel 030 – 239 90 20
Kijk op: www.hollandsewaterlinie

NAZOMERS NEDERLAND

6 keer genieten
in de natuur
De nazomer is een prima periode om naar buiten te gaan. Het drukke hoogseizoen
is voorbij, maar de winter gelukkig nog ver weg. Het weer is aangenaam, de natuur
al iets verstild. Journalist Tineke Zwijgers en fotograaf Dorien Koppenberg laten 6
bijzondere uitstapjes zien voor de komende maanden. Geniet!
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Spannende rituelen op de Heksehoeve
Heksen: Vreedzame mensen, vrouwen én
mannen, met kennis van natuurlijke geneeswijzen en spirituele rituelen. Dus: vergeet de kromme neus en de bezemsteel!
Heksehoeve: Leuke plek waar je thee
drinkt, rituelen uitvoert en waar heks
Margarita geneeskrachtige stenen en
kruiden verkoopt.
Rituelen: In 20 rituelen maak je kennis
met hekserij. Zoals het Stenenritueel,
waar je een heilswens overbrengt op een
steen. Met een wichelroede zoek je ondergrondse energiebanen. In de Doolhof
van het Leven raak je een onhebbelijke gewoonte kwijt.
Waar: In Appelscha, aan de rand van het
Drents-Friese Wold. Een uitgestrekt natuurgebied op de grens van Friesland en

Drenthe, waar je kunt wandelen, fietsen
en zwemmen. Ook is er een goed toegankelijk bezoekerscentrum met een eigentijdse expositie.
Meer informatie: Drentseweg 46, 8426
ES Appelscha. Bel: 0516 – 43 33 65
Kijk op: www.heksehoeve.nl
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nieuws

Wijn proeven op de Veluwe
Wijn en Veluwe: Steeds meer druivensoorten kunnen tegen een beetje kou.
Daarom kun je in noordelijke streken
wijn maken. Youp Cretier doet dat op
zijn wijndomein Hof Te Dieren, aan de
rand van de Veluwe.
Natuurlijk: De wijnen zijn biologisch
geteeld.
Wat te doen: Een rondleiding met wijnproeverij kan op afspraak voor groepen. Ook kun je na reservering met een
groepje picknicken in de wijngaard. Enkele dagen per jaar zijn er rondleidingen
en proeverijen voor individuele bezoekers. Je bent altijd welkom om wijn te
kopen.
Wanneer: Zondag 21 september vinden
‘open’ rondleidingen plaats. Op zondag

28 september kun je in Hof Te Dieren de
Open Dag Nederlandse Wijngaarden
bezoeken.

Meer informatie: Arnhemsestraatweg 14
A, 6953 AX Dieren. Bel: 06 – 22 39 96 42
Kijk op: www.domeinhoftedieren.nl

“Thuiskomen met een verhaal”
Je bent net klaar met je psychiatrische behandeling. Of je zit er nog middenin.
Dan kan een vakantie wonderen verrichten. Het strakke dagelijkse schema van
behandelingen en activiteiten achter je laten. Met Radar Reizen breek je er even
tussenuit.

Kanoën tussen de waterlelies
Waar: De Kortenhoefse Plassen zijn de rustige ‘buur’ van de Loosdrechtse Plassen.
Een voormalig moeras met legakkers, rietlanden, plassen en petgaten. Het is eigendom van Natuurmonumenten.
Kanoroute: Tijdens een kanotocht van 10 kilometer vaar je door smalle slootjes, over
kleine plassen en meertjes, op kanalen en onder bruggetjes door. Onderweg kun je
aanleggen voor een picknick. De tocht is ook in te korten tot 6 kilometer. Het is een
rust- en broedgebied voor moeras- en watervogels. Alleen kano’s en roeiboten zijn
welkom. Grotere boten zouden vastlopen in het ondiepe water en de wortels van
weelderig groeiende waterlelies en gele plomp. Rust is hier gegarandeerd!
Hoe: Kano’s zijn op verschillende plekken langs de route te huur. Trek voor de hele
route zo’n 4 uur uit. Huurprijs circa € 20,00 per kano.
Verhuur: Moby Dick, Kortenhoefsedijk 124 A, 1241 LW Kortenhoef. Bel: 035 - 656 00 32
Kijk op: www.watersportbedrijfmobydick.nl

De laatste roep van de weidevogel
Waar: Het Wormer- en Jisperveld is een van de grootste brakwatervenen van Europa. Vroeger stond het gebied in contact met
de zoute Zuiderzee. Nu wordt het water langzaam zoeter. Weidevogels als grutto, kievit en kemphaan krijgen hier alle ruimte.
Hoe: Vanuit bezoekerscentrum de Poelboerderij kun je mee met
een vaarexcursie. De open koeienpraam is ook toegankelijk voor
rolstoelen en rollators en kan goed in ondiep vaarwater komen.
Wat: Enthousiaste gidsen vertellen onderweg over de kansen en
bedreigingen van het kwetsbare gebied. Ze speuren de omgeving af naar vogels, hazen en vissen. Niets ontgaat hen. Grote
kans dat je onderweg vele dieren ziet en hoort.
Wat kost het: € 10,00 per persoon. € 7,00 voor leden Natuurmonumenten.

Radar Reizen:

Wanneer: Zondag 28 september en 5 oktober om 14.00 uur.
Avondexcursie op vrijdag 12 september om 19.00 uur. Aanmelden verplicht.
Meer informatie: Poelboerderij, Veerdijk 106, 1531 MB Wormer. Bel: 075 – 621 91 00. Kijk op: www.poelboerderij.nl

Inge Sloot, manager bij Stichting Radar Reizen: “Wij organiseren vakanties in binnen- en buitenland voor mensen die
door psychische problemen wat begeleiding nodig hebben. Zij durven het alleen reizen niet aan of nog net niet.”
Inge legt uit dat de vakantiegangers van Radar Reizen psychische problemen hebben die uiteenlopen van licht tot
zwaar. “Deze mensen reizen met elkaar en dat gaat prima. Iedereen wordt behandeld als normaal mens. De meeste
mensen die met ons reizen willen er letterlijk echt even tussenuit. Weg uit het dagelijkse bestaan met het vaste ritme en
de behandelingen. Je ziet ze vaak al op de eerste dag opbloeien. Na de vakantie komen ze thuis met een verhaal.”
De reizen worden begeleid door een psychiatrisch verpleegkundige. Inge: “Dat is een beroepskracht die ervoor zorgt dat de reizigers
zich veilig voelen. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld elke dag een gesprekje nodig.”
Radar Reizen organiseert meerdaagse vakanties en dagtochten. Radar Reizen is lid van de Branche Vereniging Aangepaste Vakanties.

Meer informatie: Kijk op: www.radar-reizen.nl • Bel: 0575 – 538630

Woortblind.nl
Wie meer wil weten over dyslexie kan terecht bij de vereniging Woortblind. Een vereniging voor mensen met dyslexie. Woortblind
geeft informatie over deze leesbeperking. Je kunt er terecht met vragen over hulpmiddelen, vergoedingen van de verzekering en over
dyslexie en je werk. Op de website kunnen jongeren tussen de 18 en 25 jaar met elkaar chatten.

Meer informatie: Kijk op: www.woortblind.nl • Mail: dyslexielijn@woortblind.nl • Of bel: 0900 666 2 666

Vakantiefoto’s - Waar laat je ze!
Digitaal fotograferen. Tegenwoordig heeft bijna elke vakantieganger zo’n camera. De vraag is alleen: wat doen we met al die
foto’s? Je kunt fotoboekjes laten maken via verschillende aanbieders zoals Hema of AH. Of bij www.albumprinter.com die als beste uit de bus komt bij een onderzoek van de consumentenbond.
De instructies staan helder en duidelijk op de site. Een kind kan
de was doen. Een hele mooie is ook Apple.

Meer info:
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www.apple.com/nl/life/photo/prints • www.hema.nl
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Recept
Zwaarvis op de wijze van Messina
Benodigdheden (hoofdgerecht voor 4 personen):
• 4 moten zwaardvis (stukken vis van ongeveer 200 gram)
• 6 eetlepels olijfolie
• sap van 1 flinke citroen
• 1 theelepel oregano
• snufje zout
• snufje peper
• barbecue
Bereidingswijze:
• Steek de barbecue aan.
• Plaats het rooster op de barbecue.
• Was de moten vis.
• Dep de moten vis voorzichtig droog met keukenpapier.
• Meng de olijfolie met het citroensap, de oregano, zout en peper.
In Sicilië wordt dit mengsel Salmoriglio genoemd.
• Leg de vis op het rooster van de barbecue als die heet genoeg is.
• Rooster de zwaardvis aan alle zijden gaar.
• Leg de vis op platte borden.
• Giet de Salmoriglio erover heen.
• Dien het gerecht onmiddellijk op.
Serveer bij de vis:
• versgebakken brood en een frisse groene salade
Buon Appetito!

De smaak van de zon

Sicilië is het zonnige eiland in het zuidelijkste puntje van Italië. Voor de Sicilianen
is eten belangrijk. Ze nemen er twee keer per dag alle tijd voor. Met de lunch en met
het avondeten. Koken is een ritueel. Tijdens het eten zit de hele familie om de tafel.
mi, brood, pasta, vlees en vis. De recepten
zijn eenvoudig. Natuurlijk wordt alles bereid met olijfolie van een goede kwaliteit.

Zwaardvis
Vandaag staat er zwaardvis op het menu.
Dit is een snelle, krachtige zoutwatervis.
De zwaardvis is gemiddeld 2 meter lang
maar hij kan wel 4,5 meter lang worden.
Hij weegt soms wel 300 kilo.
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De producten in de Siciliaanse keuken zijn
kakelvers. Vast onderdeel van het dieet
zijn: groenten, fruit, kaas, eieren, ham, sala-

Boeken lezen en
luisteren
Over de Wereld heeft een aantal mooie toppers uitgezocht. Een bijzonder fotoboek
en 3 boeiende luisterromans. Gewoon thuis en toch even in een andere wereld.

Fotoboek
Naar Irkoetsk, Baikalmeer, Wladiwostok en Kamtsjatka
Schitterend vormgegeven fotoboek
over de Transsiberië en Kamtsjatka.
Een boeiend reisverslag in groot
formaat met prachtige, originele
foto’s.
Een reis van Den Haag via Moskou
en verder per Transsiberië Express.

Uitgever McLion.
Bestellen: www.dezwerver.nl voor
€ 39,90

Sicilië

De Siciliaanse keuken is stokoud en afwisselend. Dit komt doordat vele volkeren het
eiland hebben bezet. Zo hebben er geleefd:
de oude Grieken en Romeinen, de Arabieren, de Noormannen en de Spanjaarden.

op de bank

In het verleden werd zwaardvis alleen
gegeten door de rijken. Armere mensen
aten alleen verse sardines en ansjovis. De
allerarmsten konden geen vis betalen.
Tegenwoordig is zwaardvis elke dag vers
op de markt verkrijgbaar. Vaak stallen de
marktlui de kop met het zwaard als trofee uit.

De vis wordt vooral gevangen in het
noordoosten van Sicilië, in de zee rond
de havenstad Messina. In Messina is nog
steeds elk jaar het grootste voedselfestival
ter ere van de zwaardvis.
Sicilianen bereiden zwaardvis op verschillende manieren:
• rauw en flinterdun gesneden als carpaccio
• als ingrediënt in een pastasaus
• als ‘ghiotta’. Dit is een soort groentensoep.
• gerookt
• gebakken of, zoals in bovenstaand recept,
gegrild op houtskool.

Luisterboeken
Elisabeth Costello
door J.M. Coetzee
Op een cruise ontmoet Elisabeth
een Nigeriaanse schrijver. Ooit had
ze wat met hem. Ze vindt hem nog
steeds een aansteller. Maar ze begint
zich ook te verbazen over zichzelf.
De roman over Afrika.

Speelduur: 50 minuten
Bestellen: www.cossee.com voor € 7,60

De vrouw van het benzinestation
door Berhard Schlink
Is hun huwelijk nog te redden? Een
echtpaar besluit een reis door Canada te maken. Een reis die voor beiden
een verrassende wending neemt.

Voorgelezen door Mieke van der Weij.
Speelduur: 70 minuten
Bestellen: www.cossee.com voor € 9,95

Vriendendienst
door Aleid Truijens
Een luchtig en scherp verhaal. Over
vriendschap, verloren illusies, liefde
en hoop.

Speelduur: 1 uur en 19 minuten
Bestellen: www.cossee.com voor € 9,50
Tekst en foto’s: Loes Janssen
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met de bus naar duitsland

de top 5

Mooi voor jong en oud

De leukste uitstapjes met de trein

Het Zwarte Woud: lekker eten. Mooie natuur. Ouderwets gastvrije ontvangst. Bergdorpjes met vakwerkhuizen en vooral veel bloemen. Dat kan alleen maar ZuidDuitsland zijn. En je bent er zo, ook met de bus.

Met de Thalys naar Parijs. Al vanaf
€ 50,00 voor een retour. Reistijd: 4 uur. En
instappen kan 6 tot 8 keer per dag. Kijk op
www.nshispeed.nl

’s Ochtends stap je vlakbij huis in de luxe
bus en aan het eind van de dag zit je middenin het Zwarte Woud.
Dit prachtige gebied ligt in het zuiden
van Duitsland tegen Frankrijk en Zwitserland aan. Zelfs voor een paar dagen is
het de reis waard. En voor de sportievelingen: de fiets kan ook mee.

1.
2.

Boemelen met de stoomtrein van het
Twentse Boekelo naar Haaksbergen. Ook
goed te doen voor rolstoelers. Voor vertrekdagen en tijden, kijk op: www.museumbuurtspoorweg.nl

Gengenbach in het Zwarte Woud,
Zuid-Duitsland

In Triberg:
de hoogste waterval
van Duitsland
Foto’s: Hermen van der Worp

Tip van Over de Wereld

Speciale wensen?

Kijk voor mooie busreizen op de site van Peter Langhoutreizen: www.peterlanghout.nl. De letters zijn goed
leesbaar. De knoppen geven duidelijk aan over welke
soorten reizen er informatie te vinden is. Verder staan
er veel foto’s op de site. En, per dag vind je een beschrijving van wat je gaat doen. Makkelijk zoeken dus.

Dolfijn vakanties biedt begeleide vakanties aan naar
Duitsland. De reizen zijn speciaal voor mensen met
een lichtverstandelijke beperking.
Kijk op: www.dolfijnvakanties.nl
Bel: 0900-BELDOLFIJN of 0900 235 36 53 (€ 0,10 per minuut).

De Transsiberië Express van Moskou
naar Beijing. Fotoboek Transsiberië en Kamtsjatka, Uitgever McLion, voor € 39,90 euro
op www.dezwerver.nl

4.

Een treinwandeling van station Bilthoven naar hartje stad Utrecht. Een wandeling van 14 kilometer. De wandeling eindigt op station Utrecht-centraal. Kijk op:
www.wandelzoekpagina.nl.

5.

Neem de Intercity naar Maastricht.
Lekker winkelen en een grote vlaai mee terugnemen. Kijk op: www.vvv-maastricht.eu

gehandicaptensport

reizen op tv

Watersporten iets voor jou?

Bestemming Nederland

Watersporten kan écht iedereen! Gehandicaptensport Nederland zet zich
daar 100 procent voor in.

De mooiste plekjes heel dichtbij
Dag: Zaterdag
Tijd: 18.55 uur
Zender: RTL 4

Zeilvakantie
De afdeling Watersport van Gehandicaptensport Nederland
organiseert allerlei watersportactiviteiten voor mensen met
een handicap. En, actieve watersportvakanties. Zo kun je vakantie vieren op de tweemastklipper Lutgerdina of de catamaran
Beatrix. Deze twee zeilboten zijn helemaal aangepast voor rolstoelers. Iedereen vanaf 16 jaar kan zich aanmelden.

Avontuurlijk Robinson Crusoe
Watersporteiland Robinson Crusoe is een eiland in de Loosdrechtse Plassen. Een perfecte plek voor allerlei avontuurlijke
watersportactiviteiten zoals nachtzeilen, kanoën in de stilte van
de vroege ochtend en waterskiën. De vaartuigen zijn volledig
aangepast voor verschillende beperkingen. Slapen doe je in een
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3.

Samen de fok hijsen
aan boord van de
catamaran Beatrix
Foto: Hans Lalkens
volledig aangepast huis. Een team van enthousiaste en goed opgeleide watersportinstructeurs staat voor je klaar.
Gehandicaptensport Nederland is lid
van de Nederlandse Branchevereniging
Aangepaste Vakanties (NBAV).

Meer weten? Kijk voor het vaarprogramma 2008 op www.watersportenkaniedereen.nl. Bel met 030 659 73 59.

Waar gaat het over?
Presentatoren Cynthia Abma en Koert-Jan de Bruijn trekken het
hele land door. Ze bekijken de mooiste plekjes in Nederland. Allerlei uitstapjes komen voorbij zoals: kanotochten, ballonvaren,
een bezoek aan het stripboekmuseum en natuurexcursies. Heb je
een uitzending gemist? Bekijk de oude uitzendingen op: www.rtl.
nl/reizen/bestemmingnederland.

Uitzendschema:
13 september: Ameland/Schiermonnikoog
20 september: Noord-Brabant
27 september: Gelderland
4 oktober: Valkenburg
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Souvenirs verkopen aan de vele toeristen

Mayastad Palenque

Een saloon te Campeche

Agua Azul

Bananenbos bij Aqua Azul

Zwemmen in Cenote “Ik kal” een natuurbad in een grot

Zwemmen in het Aqua Azul

Een rustig moment bij de watervallen

ver weg

Mexico in je eigen tempo

De toerist uithangen in Xel-ha park

Een auto huren in Mexico. Daar denk je niet zo snel aan. Toch is het prima te doen.
Vliegen naar Cancún en vanaf daar rijd je de binnenlanden in. Relax: je slaapplaats
is geregeld. Wat overblijft is heerlijk genieten. Op je eigen tempo. Over de Wereldfotograaf Paul Brekelmans laat het je zien.
Detail te Izamal

Izamal, gebouwd op en rond 5 Mayapyramides

Indianendorp San Juan Chamula, detail kerkportaal
Playa del Carmen: zon, zee, strand

Hangmatten in natuurgebied/attractiepark Xel-ha
Het hoort er echt bij: Mayastad Chichén Itzá
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Vogels bekijken en wildspotten in natuurgebied Rio Lagartos

Op bezoek bij een Tzotzilfamilie thuis te Zinacantán

13

advertentie

Mexico

Beste reistijd: februari tot juni. Dat is nog voor het regenseizoen.
Taal: Spaans.
Geld: de Mexicaanse peso. 100 peso is ongeveer € 7,00. Je kunt
gewoon bij betaalautomaten geld pinnen.
Toegankelijkheid: op de meeste vliegvelden, de betere
restaurants en hotels kun je met een rolstoel wel terecht. Maar
op andere plekken zijn er weinig mogelijkheden.
Reizen naar Mexico kan ook zo: vlieg naar Mexico
en ga vanaf daar met de auto verder. Bij Mexico-online kun je
bijvoorbeeld zelf je reis samenstellen met een reismenu. Vaste
trips van een of een paar dagen die je aan elkaar plakt zoals je
zelf wilt. Reizen in Mexico kan ook per bus. Verder gaan bijvoorbeeld ook naar Mexico: Arke, Djoser en Neckermann.
Inentingen: vraag informatie bij de GGD in je gemeente.

De fotograaf Paul Brekelmans vertelt:
“Van de Mexicaanse ‘mañana’- mentaliteit, het komt morgen
wel, heb ik niets gemerkt. Alles was keurig volgens afspraak
geregeld. De auto was niet nieuw, maar dat wil je daar ook
niet. Want, hoewel de wegen in de dorpen en steden over het
algemeen goed waren, kom je af en toe toch een gat tegen in
de weg. Al met al zeker de moeite waard om je eerste kennismaking met Latijns-Amerika in Mexico te beginnen.”
Foto’s en tekst: Paul Brekelmans

Campeche
Cenotie
Izamal
Rio Lagartos
xel-ha
Playa del Carmen
Chichén Itzá
San Juan Chamula Zinacantán
Agua Azul
Palenque

agenda

Voor elk wat wils
Evenementen in september
Wereldhavendagen in
Rotterdam
Van 5 tot en met 7 september 2008
Boottochten, schepenshows, excursies naar havenbedrijven, reddings- en vliegdemonstraties en het
afsluitende vuuwerk. De tribune op
de Wilhelminapier geeft een perfect zicht op alle activiteiten op en
rondom het water.
Meer info www.wereldhavendagen.nl
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Jaarbeurs, Utrecht
Van 17 tot en met 21 september
2008
‘Het leven daagt je uit!’ is dit jaar het
thema van de 50PlusBeurs.
Meer info: www.50plusbeurs.nl

AHOY,Rotterdam
Van 24 tot en met 28 september
2008
De Nationale Taptoe is een jaarlijks
terugkerend evenement. Sinds 2006
heet het: ‘The Netherlands Military
Tattoo’.
Meer info: www.nationaletaptoe.nl

Reisblad in duidelijke taal
Neem nu een proefabonnement of geef een abonnement cadeau!
2x Over de Wereld voor € 5,00

50PlusBeurs 2008

The Netherlands
Military Tattoo

over de wereld

Open Monumentendag
2008
13 en 14 september
Op de Open Monumentendag zijn
duizenden monumenten een dag of
het hele weekend gratis te bezoeken.
Dit jaar gaat het over sporen.
Meer info:
www.openmonumentendag.nl

Neem nu een jaarabonnement:
6x Over de Wereld voor € 20,00

Over de Wereld

Makkelijk lezen over reizen en bestemmingen dichtbij en ver weg…
Beelden vertellen het verhaal
Deze aanbieding geldt tot 1 november 2008

www.overdewereld.nl

Over de Werel d

Mexico ligt tussen Amerika en Guatemala in. Aan de ene kant de
Grote oceaan. Aan de andere kant de Atlantische oceaan en de
Golf van Mexico.

Aquarium

Spoorzoeken

Je vindt het Aquarium als je terug loopt van het strand naar de nieuwe haven. In het
Aquarium zie je haaien, natuurlijk wel achter glas! Je leert veel over de vissen die in de
zee bij Barcelona zwemmen. Ook is er een speelruimte voor kinderen, compleet met
een onderzeeboot. Entree: €16,00 voor ouders en kids € 11,00.

Spoorzoekertje doen door heel
Spanje kan in het Poble Espanyol. In
dit openluchtmuseum vind je alle
soorten huizen, straatjes en kerkjes
uit verschillende delen van Spanje.
Met boek en een tas vol aanwijzigingen loop je de route van het spoorzoekertje. Voor de ouders is er een
audiotelefoon met informatie over
de geschiedenis van Spanje. Poble
Español vind je op 10 minuten lopen
van Plaza Espanya.

Lekker eten

Stedentrip

Barcelona met kids

Elk jaar bezoeken 14 miljoen toeristen Barcelona. En dat is niet voor niks. Er is ontzettend veel te doen in deze Spaanse stad. En kinderen hoeven zich in Barcelona al
helemaal niet te vervelen!

Fietsen

Zwemmen

In Spanje weten ze wat lekker eten is.
Neem nou churros, de zoete frieten
met chocola. Warm eten doen Spanjaarden pas om 9 uur ‘s avonds of nog
later. Misschien eten ze overdag wel
teveel tapas, de overheerlijke kleine
hapjes. Eten halen de Spanjaarden
graag op de markt, bijvoorbeeld bij
La Bouqueteria aan het begin van de
Rambla. In de marktkramen wordt
fruit, groente, vlees en vis verkocht.
Vooral de kleurige snoepkraampjes
kun je moeilijk voorbij lopen.

Pretpark
Wel eens in een reuzenrad gezeten dat op een berg van 512 meter
hoogte staat? Of in een vliegtuig dat
kleine rondjes vliegt? Dit en nog veel
meer kun je doen in het pretpark op
de berg Tibidabo. Je gaat met een
speciaal treintje de berg op. Daar
heb je een fantastisch uitzicht over
heel Barcelona. De speciale Tibibus
brengt je vanaf Plaça Catalunya direct naar het atractiepark Tibidabo.

Gezellig
De gezelligste straat van Barcelona is de Rambla. Dit was vroeger een rivier. Nu is het
een drukke boulevard waar elke dag veel toeristen op af komen. Je kunt er planten en
dieren kopen, een portret van jezelf laten maken en natuurlijk vind je er souvenirs.
Het leukste nog zijn de verklede artiesten. Als je ze wat geld geeft, bewegen ze en mag
je met ze op de foto.

Spring op de fiets! Op de fiets zie je
veel meer dan lopend. Samen met
een Nederlandse gids fiets je 3 uur
langs de mooiste plekjes van Barcelona. De gids vertelt je dingen die je
niet in toeristenboekjes leest. Een
tour kost € 21,50.

Lekker eten
Typisch, Spaanse tortilla: Flash Flash, Carrer La Granada del Penedès 25
Tapas bij het strand: Aqua, Paseig Maritim de la Barceloneta 30
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In Barcelona schijnt bijna altijd de zon. Van juni tot oktober is het warm genoeg om
te zwemmen in de zee. Als het waait, zie je mensen zeilen, vliegeren en windsurfen.
Je komt op het strand door uit te stappen bij de metrostop Barceloneta. Langs de
vele restaurantjes loop je dan richting het strand. Zonnebril op en insmeren maar,
want de zon is erg fel.

Meer weten?
www.bajabikesbarcelona.com, www.aquariumbcn.com, www.barcelonatips.nl,
www.barcelonagids.com, www.citysiesta.com
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Barcelona

Beste reistijd

De inwoners: 1,5 miljoen mensen
Betalen met: de euro
Taal: Spaans, Catalaans

Maart tot en met oktober. Het is dan
rond de 30 graden. Je kunt die tijd
zwemmen in zee en er is van alles te
doen voor toeristen. In februari valt de
meeste regen.

Nodig
geldig paspoort
zonnebrandcrème

Vliegen
Vliegen naar Barcelona duurt 2,5 uur.
Vliegtickets koop je bij Vueling, KLM,
Iberia, Easy Jet en Ryanair vanaf Eindhoven en Brussel.

Slapen

Boeken

Met de bus
Een goedkope manier om te reizen. Met
Eurolines Nederland.

Speciaal voor rolstoelgangers

Je kunt uit de kraan drinken, maar het
water smaakt vies. Koop dus flessen met
water.

Klimaat
Spanje heeft een mediterraan klimaat.
De temperatuur is gemiddeld zo´n 19
graden. De zomers zijn heet. Het is dan
rond de 34 graden. De winters zijn zacht.
Het regent niet vaak.

Accessible Barce
lona is een bedrijf
opgezet door Craig
Grimes. Hij gebruikt een rolstoel.
Op zijn website
vind je hotels en
appartementen die rolstoelvriendelijk
zijn. Je kunt ook een rolstoel of een electrische scooter bij hem huren. En deze
organisatie kan je ook ophalen van het
vliegveld met een rolstoelvriendelijke

reisdingen

Altijd handig
Over de Wereld vond leuke, gekke en nuttige dingen voor op reis.

De beste wijken om te verblijven zijn Gothico, L’Eixample of de Rambla. Dan zit
je overal lekker dichtbij.

Kidscompas Barcelona. Door: Dagmar
Jeurissen & Janneke van Amsterdam. Een
grappig reisgidsje speciaal voor kids. Prijs
€7,95. Te bestellen bij www.bol.com

Water

taxi. Kijk voor meer informatie op: www.accessiblebarcelona.com.
Bellen kan ook: +34 934285227.

Espresso onderweg
Lekker onderweg even je eigen bakkie doen. Dat kan met dit handige apparaatje. Geen stroom nodig, wel zelf zorgen voor kokend
water. Prijs vanaf € 99,00.
Verkrijgbaar bij Bever Zwerfsport, www.bever.nl.

Harmonica-tas
Deze tas groeit als je er steeds meer in doet. De harmonicatas is niet alleen praktisch maar ook mooi als accessoire.
De tas is een ontwerp van Hincke Elgersma, Tassenmuseum
Hedrikje.
Verkrijgbaar bij www.tassenmuseum.nl voor € 185,00.
Tekst: Hieke Voorberg
Foto’s: Hieke Voorberg en Yvell Rosales

www.overdewereld.nl

Nieuw blad, nieuwe site!
Bij een nieuw reisblad hoort een nieuwe
site. www.overdewereld.nl: een site met
leuke bestemmingen, handige tips en
sprekende foto’s. www.overdewereld.nl is

informatief en overzichtelijk. De teksten
lezen makkelijk, het beeld is rustig, de
knoppen zijn groot en er is veel aandacht
voor beeld.

Kom regelmatig kijken. Het is nog maar
het begin. Reisblad Over de Wereld
groeit en www.overdewereld.nl groeit
mee.

Driemaal lens
Triops is een stijlvol fototoestelletje. Het is voorzien van maar
liefst 3 ‘fisheye’-lenzen. Goed voor prachtige 360 graden panorama’s.
Verkrijgbaar bij www.franziskafaoro.de

Lichtgevende cap met zonnepaneel
In de klep zit een zonnepaneel. De klep beschermt overdag tegen de zon en ’s avonds
geeft deze licht. De cap laadt zichzelf in 8 uur op.
De cap, genaamd Trailblazer light, is verkrijgbaar bij Bever Zwerfsport, www.bever.nl
voor € 39,95 .

Hoofdlamp voor kinderen
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De Black Diamond Wiz hoofdlamp is speciaal voor kinderen. De
lamp heeft een afgezwakte lichtstraal. Veilig voor kinderen die in
elkaars ogen willen schijnen.
Verkrijgbaar Bever Zwerfsport, www.bever.nl voor € 17,95.

19

Flink klimmen

Bloemen en fruit

De weg kronkelt door het landschap.
Mooie vissersdorpjes liggen aan de
kust, tegen de bergen aangebouwd.
Zoals het dorpje Câmara de Lobos.
De hoofdstad Funchal is ook gebouwd op de heuvels. Hierdoor zijn
er steile straten in de stad. Dat wordt
flink klimmen. Gelukkig zijn er ook
prachtig parken met volop bankjes
om even uit te rusten.

De stad Funchal kun je het beste lopend bekijken. Zo heb je alle tijd om al het moois
te bewonderen. Zoals de prachtige wit-zwarte huizen in koloniale bouwstijl. De fonteinen en beelden op pleinen, leuke winkels en boetieks. En kleurige, rijk geurende
bloemenstalletjes. Ga vooral ook even naar de overdekte Marcado dos Lavradores
met een vismarkt.

Mozaïeken
In Funchal zie je op straat overal mozaïeken van witte en grijze stenen. Hele
dagen zijn stratenmakers bezig om deze
kunstwerkjes te maken. Vaak met de
prachtigste afbeeldingen.

europa

De levada’s

Madeira:

heimwee al voor vertrek

Eilanddrank Madeira

Bloemenpracht en duizend verschillende tinten groen. Dat zie je op het Portugese
eiland Madeira. Het heeft een prachtige natuur. Een reportage van Erika Nagtegaal.
Ze is smoorverliefd op dit kleurige en geurige eiland.
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Landingsbaan

De ontdekking begint

Vanuit de lucht lijkt de landingsbaan erg kort met aan het einde…
water.

Na aankomst kan de ontdekkingsreis op Madeira beginnen. Op weg van het vliegveld
naar ons hotel zie ik al direct het prachtige landschap. Vanaf de grillige kustweg heb
ik een mooi uitzicht over de oceaan. In het achterland rijst het vulkaanlandschap omhoog. Groene heuvels worden afgewisseld door hoge bergtoppen. Prachtige paarskleurige bloemen groeien in bomen langs de weg. Deze bomen heten Jacaranda’s.
Ook in de hoofdstad Funchal staan ze langs de straten.

Lukt het wel om hier veilig te landen?
Remt het vliegtuig wel op tijd af?
Gelukkig weet de piloot hier wel
raad mee en hij zet ons netjes op de
grond. De landingsbaan is gebouwd
op enorme palen midden in zee. Dat
maakt de landing op Madeira echt
spectaculair.

In het Noorden zijn hoge bergketens.
In dit gebied valt dan ook meer regen.
Het Zuiden was vroeger heel droog.
Toen zijn de levada’s aangelegd. Dit
zijn smalle kanaaltjes die het regenwater vanuit het Noorden naar het
Zuiden brengen. Langs de levada’s
zijn mooie wandelpaden aangelegd.

Door de levada’s is het Zuiden nu vruchtbaar, zo zijn er bananenplantages. En er
zijn terrassen aangelegd met wijngaarden. Daarop worden de druiven geteeld voor
wijn en de drank Madeira. Madeira is het typische drankje van dit eiland. Het aantal
jaren op het etiket geeft aan hoe oud de drank is. Hoe ouder, hoe beter! Ik neem een
glaasje op een terras en geniet van al het moois dat ik heb gezien. Naar Madeira heb
ik al heimwee voor vertrek.
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Madeira
Madeira hoort bij Portugal.
Het ligt ten zuidwesten van Portugal in de Atlantische oceaan.
Vlak voor de kust van Marokko.

colofon

reisblad over de wereld

Uitgeverij Over de Wereld
Redactieadres: Postbus 204, 3430 AE Nieuwegein
info@overdewereld.nl www.overdewereld.nl
telefoon: 030 2679573

Makkelijk lezen over reizen en bestemmingen dichtbij en ver weg. Over de Wereld wordt
gemaakt voor iedereen die houdt van relaxed lezen. Een avontuurlijk blad met sprekende
beelden, lekker leesbare tekst en overzichtelijke lay-out.
Over de Wereld geeft inspiratie voor tripjes en reizen. De thuisblijvers beleven al het moois
dat de wereld biedt.
Over de Wereld is een onafhankelijk blad. Wij schrijven over het gangbare aanbod en geven
informatie die reizen leuk en makkelijk maakt. Wij hebben ook oog voor speciale wensen. Je
vindt informatie over toegankelijkheid van accommodaties en bestemmingen en over aangepaste en begeleide reizen.

Geld: de euro.
Vliegtijd vanuit Nederland: 3 uur en 50 minuten.

Uitgeverij Over de Wereld

Meenemen:

zonnebrandcrème, de zon is fel. En een warm
vest voor ‘s avonds. Het kan flink afkoelen.

Hoofdredacteur: Gertruud van Kempen
Eindredactie: Blaauwconcept
Porto Moniz

Beste reistijd: het voorjaar. Dan is Madeira een en al bloe-

Aan dit nummer werkten mee: Paul Brekelmans, Loes
Janssen, Erna van Kempen, Dorien Koppenberg, Petra
Lentjes, Erika Nagtegaal, Hieke Voorberg, Hermen van
der Worp, Tineke Zwijgers

menpracht.

Doen: Dolfijnen kijken. Wandelen langs de levada’s. De levadawandelingen zijn er in allerlei soorten: zware wandelingen
langs smalle en steile paden, makkelijke wandelingen die ook
voor kinderen prima te doen zijn. Het uitzicht is altijd prachtig.

Santana

Met dank aan: Gerrie Lammé, Jannie Rietveld, Sylvia
Schravendijk, Dick Wansink

Paúl do Mar

Canical

Câmara de Lobos

Santa Cruz

Ontwerp: Avant la lettre, Utrecht
www.avantlalettre.nl

Tekst: Erika Nagtegaal, Nagtegaal Travel Support • Foto’s: Erika Nagtegaal en Gertruud van Kempen

Promotie: Blaauwconcept, Leusden

Prijzen
Een jaarabonnement: 6 x Over de Wereld voor € 20,00.
Je ontvangt daarbij een themanummer gratis.
Aanbieding geldig tot 1 november 2008: Een proefabonnement of cadeauabonnement:
2 x Over de Wereld voor € 5,00.
Een jaarabonnement loopt onbeperkt door. Het proefabonnement en cadeauabonnement
stoppen automatisch na het ontvangen van de 2 nummers.
Losse verkoop: O-nummer: gratis. Verdere nummers: € 5,00.
Kortingen op collectieve jaarabonnementen zijn opvraagbaar bij Abonnementenland.

Druk: Drukkerij Damen, Werkendam

Speciale wensen?
Reisorganisatie Drie Tour Reizen biedt mindervalidenreizen aan naar Madeira. Alleen gaan ze niet zo vaak in het jaar.
Kijk op: www.drietour.nl Bel: 0343-512844.

Verantwoording overige foto’s: Pagina’s: 3 boven,
9 linksonder, 11 onder, 14 linksonder: istockphoto,
11 boven: nshispeed, 15: Travelcounsellors.

© Uitgeverij Over de Wereld 2008
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvuldigd en/of openbaargemaakt, door
middel van druk, kopie, microfilm, of op welke wijze
dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgeverij Over de Wereld is niet
verantwoordelijk voor ongevraagd ingezonden materiaal en stuurt dit niet terug.

in het nieuws

Stoppen van het abonnement
Het stoppen van een abonnement kan via Abonnementenland. Dit kan telefonisch, schriftelijk
of per e-mail. Beëindigen moet gebeuren uiterlijk 4 weken voordat het abonnement afloopt.

Verschijning in 2008
September, week 37: 0-nummer.
Oktober, week 43: nummer 1.
December, week 51: nummer 2.
In 2009 verschijnt Over de Wereld 6 keer. Ook verschijnt een extra themanummer.

Ja, ik wil Over de Wereld!
Knip uit of kopieer en stuur naar: Abonnementenland, Betreft: Over de Wereld, Antwoordnummer 1837, 1910 VB Uitgeest

Mobiele asbakjes

Reisblad Over de Wereld (ODW 0-08)
Ik neem een proefabonnement.
2 nummers voor €5,00
Ik geef een cadeauabonnement.
2 nummers voor € 5,00
Ik neem een jaarabonnement.
6 nummers voor €20,00
Ik geef cadeau een jaarabonnement.
6 nummers voor €20,00

Net als in Nederland mag je in Frankrijk niet meer roken in openbare
gelegenheden zoals cafés en restaurants. Parijs heeft iets gevonden om
de stoepen vrij te houden van peuken: mobiele asbakjes. De gemeente
Parijs deelt gratis 30.000 van deze
draagbare cendrier de poche uit. De
Parijzenaren kunnen ze ophalen bij
het informatieloket van het stadhuis in Parijs.

Foto’s: Gertruud van Kempen
Ook schone stoepen
op de Place du Tertre
in de wijk Montmartre

De aanbiedingen van het proefabonnement en het cadeauabonnement gelden
tot 1 november 2008.
Het proefabonnement en het cadeauabonnement stoppen vanzelf na de 2
nummers.
Het jaarabonnement loopt door tot de
ontvanger het stopzet.
Kijk voor kortingen op collectieve abonnementen op: www.aboland.nl

Mijn gegevens zijn:
Naam:			
Straat: 		
Huisnummer:			
Postcode: 			
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:

m/v
Toevoeging:
Plaats:

De gegevens van de ontvanger van het cadeauabonnement zijn:
Naam:			
Straat: 		
Huisnummer:			
Toevoeging:
Postcode: 			
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

m/v

Ik ontvang graag een acceptgiro voor de betaling.
Ik machtig Abonnementenland het abonnementsgeld automatisch af te schrijven van
rekeningnummer:

Ja, ik wil Over de Wereld!

Parijs
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Advertentieverkoop: AMNA publicity, Veenendaal
Willem Sipkes
telefoon 0031 (0)318-552594 of
0031 (0)6-51357411
E-mail amna@planet.nl
Abonnementenbeheer: Abonnementenland
www.aboland.nl

Vliegen met: Transavia

voor wie Frans, Spaans of Engels kan lezen: www.paris.fr

Voor abonneren, bestellen, adreswijzigingen: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Telefoon 0900-ABOLAND of 0900-226 52 63 (€ 0,10 per minuut), fax 0251-31 04 05
Website: www.aboland.nl

levada’s

Funchal

Meer informatie:

Abonneren
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over de wereld

Volgende keer
In oktober weer makkelijk lezen over reizen en bestemmingen dichtbij en ver weg. En natuurlijk ook
verrassende tips die reizen leuk en makkelijk maken.

Italië
De steden van Umbrië: Perugia, Assisi en Orvieto
Foto’s: Barry Blaauw

De volgende Over de Wereld verschijnt op 24 oktober 2008

advertenties

Uitgeverij Over de Wereld

Nederland
Herfst: fietsen en wandelen tussen
vallende blaadjes en paddestoelen
Foto: Erika Nagtegaal

