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Ik ben gek op tijdschriften. Om als aardigheidje weg te geven of als cadeautje voor
mezelf als ik iets te vieren heb. En altijd gaat
er een stapeltje mee op vakantie. Vooral
reisbladen las ik altijd gretig. Ja, las. Want de
bladen maken het me niet makkelijk. Piepkleine witte lettertjes op een zwarte achtergrond. Foto’s die juist zoveel kunnen vertellen, weggedrukt in de kantlijn. De kern
van het verhaal en de praktische informatie
waar ik naar zoek, zitten verstopt in grote lappen tekst. Dat kan anders vind ik. Dus
maak ik nu samen met een enthousiaste club mensen Over de Wereld. Een blad over reizen dat informeert, inspireert en ook nog lekker leest. Wij maken lezen weer leuk!

Gertruud van Kempen,
Hoofdredacteur

AGENDA

Voor elk wat wils

Evenementen in oktober en november
Wandelweekend

Flamencofeest

De geur en de kleur van de bladeren.
De herfst is een prima seizoen om te
wandelen. Na de wandeling lekker
bijkomen op een sfeervol overnachtingadres.
Kijk op: www.arrangementidee.nl
Hier kun je zelf zo’n weekendje samenstellen. Bel: 030 691 01 38

Een week lang genieten van dansvoorstellingen, concerten, films,
workshops en exposities. Van 26
oktober tot en met 2 november in
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Voor de kids zijn er speciale kinderflamencovoorstellingen.
Informatie over kaartjes en voor vragen: kijk op www.flamencobiennale. nl
Bel: 020 422 72 45

Paleis Soestdijk
Het prachtige park bij Paleis Soestdijk is aangelegd in de 1st helft van de 19de eeuw. Er
zijn bezienswaardigheden zoals het Wilhelmina-chalet, de voormalige watertoren en
de Springertuin. Geniet nu ook van de beeldentuin.
Kijk op: www.paleissoestdijk.nl
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Blaadjes schoppend
door Veluwezoom
Waar: Nationaal Park Veluwezoom is aan de rand van de Veluwe,
tussen Arnhem en Apeldoorn. De belangrijkste ingang is het bezoekerscentrum in Rheden.
Waarom: Veluwezoom is een groot aaneengesloten natuurgebied. Er leeft veel wild, zoals wildzwijn, ree, vos en damhert. En
natuurlijk het edelhert, dat in de herfst luidruchtig laat merken
dat hij er is. In de loofbossen overheerst de geur van gevallen bladeren. Overal zie je paddenstoelen in exotische vormen.
Wat ga je doen: Langs het bezoekerscentrum lopen diverse korte
wandelingen. Ze zijn duidelijk bewegwijzerd en voeren over goed
begaanbare paden. Er is een rolstoelroute naar wildobservatiepost Herikhuizen (3 km).
Let op: Je hebt kans om reeën en herten te ontmoeten buiten het
weekend, en zeker ’s morgens vroeg of in de schemering. Gebruik
geen parfum, praat zachtjes en neem een verrekijker mee.
Meer informatie: bel 026 - 497 91 00; www.natuurmonumenten.nl

Statige bomenlanen
met fraaie lichtinval

HERFSTACHTIG NEDERLAND

Van vallende blaadjes
tot vogeltrek
In de herfst raast de natuur richting winter. De blaadjes vallen van de bomen. Paddenstoelen en walnoten groeien als kool. De vogels trekken naar het Zuiden en
herfststormen razen rond. Tineke Zwijgers en Dorien Koppenberg wandelden en
fietsten door natuurgebieden. Daar beleef je de herfst: in weer en wind!
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Waar: Schaep en Burgh, Boekesteyn en Bantam zijn buitenplaatsen in ’s Graveland, tussen Hilversum en Weesp.
Waarom: Op de 18de-eeuwse buitenplaatsen vind je statige beukenlanen, met doorkijkjes naar velden, vijvers en tuinen. Zeker
op een zonnige en nevelige herfstdag is de
lichtinval fantastisch.
Wat ga je doen: Vanuit het bezoekerscentrum volg je de 6 km lange wandelroute over
lanen en langs romantische slingerpaden. Je
komt langs vijvers, monumentale gebouwen,
een ijskelder en een slangenmuur. In het bos
groeien paddenstoelen als de fopzwam en de
panteramaniet. De route is goed toegankelijk.
Meer informatie: bel 035 - 656 30 80;
www.natuurmonumenten.nl

Fietsen langs zee
Waar: De Hondsbosse Zeewering, langs de kust tussen Petten en Camperduin.
Waarom: Stormvloeden sloegen hier ooit de duinen weg.
Na de Sint-Elizabethsvloed (1421) werd een natuurstenen
dijk aangelegd. Deze is 4,5 km lang en loopt direct langs zee.
Toegankelijk dus voor wie geen strandwandeling wil of kan
maken en toch graag de zee ziet. Mindervaliden kunnen toegang krijgen met de auto.
Wat ga je doen: Fiets de zeewering op iets ten noorden van
bezoekerscentrum ‘Dijk te Kijk’. Lopend bereik je de kust via
trappen achter het centrum. Wil je niet heen en terug over
de zeewering? Fiets dan terug vanuit Camperduin landinwaarts.
Meer informatie: Dijk te Kijk, Strandweg 4, Petten, bel 0226
- 38 14 55. Toegang mindervalide: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, bel 0299 - 66 30 00.
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Walnoten rapen in
Betuwse ‘heerlijkheid’
Waar: Mariënwaerdt is een 900 hectare groot
landgoed langs de Linge, tussen Beesd en Tricht.
Waarom: Op Mariënwaerdt mag je in de herfst
noten rapen van de walnotenbomen. Dat kan
op het fotogenieke Notenlaantje, maar ook op
andere plekken op het landgoed. Na afloop kun
je pannenkoeken eten in De Stapel(b)akker. En
bio-producten kopen in de landgoedwinkel.
Wat ga je doen: Vanaf de parkeerplaats bij het restaurant verken je het landgoed per fiets of te voet.
Er zijn twee routes te koop in de winkel. Maar met
de bewegwijzering kun je prima zelf rondzwerven.
Ook het Notenlaantje wordt aangegeven. Langer
blijven? Boek dan een kamer in B&B De Neust, op
een van de landgoedboerderijen.
Meer informatie: bel 0345 - 68 70 10;
www.marienwaerdt.nl

REISDINGEN
Over de Wereld vond leuke, gekke en nuttige dingen voor op reis
Reizen agenda 2009

Knalrode zitpijl

Voor het 2de jaar verschijnt de Reizen agenda 2009 van de ANWB.
Naast de dagen van de week vind je
allerlei reisweetjes.
Verkrijgbaar bij de ANWB-winkels
voor € 9,95.

Neem gerust plaats op 1 van de 55
zitpijlen langs de fietsroutes in Rivierenland. Terwijl je uitrust, luister je
naar een verhaal over de omgeving. Je
krijgt contact na het bellen van 0900
-9487455, € 0,55 cent per gesprek.
Meer info: www.dezitpijlvertelt.nl

Handig mapje voor je reispapieren
Geen gezoek meer in je tas op het vliegveld. Stop je reispapieren zoals ticket en boardingpass in dit praktische
mapje en je houdt alles bij elkaar.
Verkrijgbaar bij www.abodee.nl voor € 9,50

Vogels kijken in
de Dollard

Waterdichte zadelhoes

Waar: De Dollard is een bijna 4000 hectare groot natuurgebied in Noordoost-Groningen, tussen Termunten en Nieuwe
Statenzijl.
Waarom: In het natuurgebied vinden vele trekvogels hun
voedsel. Zowel zomer- als wintergasten foerageren, rusten en
broeden hier. Er zijn altijd vogels te zien. Ook zeehonden liggen graag in de zon op de zandplaten. Vanuit vier observatiehutten kun je vogels kijken. Het verharde pad bij het bezoekerscentrum is rolstoeltoegankelijk.
Wat ga je doen: Vanaf bezoekerscentrum De Reidehoeve
kun je per fiets (of rolstoel) langs de dijk observatiehutten
bezoeken. Vooral de Kiekkaaste bij Nieuwe Statenzijl is de
moeite waard vanwege het UFOachtige uiterlijk.
Meer informatie: bel 0596 - 60 18 80;
www.groningerlandschap.nl

OVER DE WERELD PROMOTIE

Gelukkig is er nu de BikeCap. Een waterdichte zadelhoes die je vast zet onder je zadel. De BikeCap
is er met roosjes, met stippen, in een ruitje. Kortom voor elk wat wils. Ook voor kinderzadels is er
een BikeCap.
Verkrijgbaar via www.bikecap.nl voor € 9,95.

Beleef de rijkdom van de lage landen per luxe cruiseschip
Nederland en Vlaanderen beleef je natuurlijk het mooiste per boot. Je vaart over rivieren en
kanalen en wandelt door vissersdorpjes en rijke Vlaamse steden. Ervaar zelf een volpension
verblijf aan boord van het 5-sterren luxe cruiseschip Amadeus Diamond.
travel

Verkleurende bomen
in Limburgs Heuvelland
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Waar: Het Geuldal tussen Epen en Camerig.
Waarom: Vanuit het dal van de Geul heb je prachtig zicht op de verkleurende bomen van de hooggelegen Vijlener bossen. Het klimaat is zacht
en op het terras van Herberg de Smidse kun je bij zonnig weer bijna altijd
buiten zitten, tot laat in de herfst.
Wat ga je doen: Direct tegenover De Smidse gaat een 5,5 km lange rondwandeling van start. De wandeling gaat via een watermolen, het vakwerkdorpje Camerig en de Heimansgroeve langs de Geul naar Epen. Onderweg kom je voorbij diverse uitkijkpunten. Wil je niet ‘klimmen’, dan
kun je ook alleen de route door het dal volgen.
Eten & slapen: Een echte aanrader: Herberg de Smidse. Trek tijd uit voor
het restaurant of blijf lekker logeren: bel 043 - 455 12 53; www.smidse.nl
Meer informatie: bel 045 - 563 03 55; www.natuurmonumenten.nl
Route is niet bewegwijzerd. Vanaf de website kun je een kaartje en routebeschrijving printen.

Sfeervol Nederland - De 8-daagse cruise
van IVORY travel begint met een rondvaart door de Amsterdamse grachten.
Dan vaart de Amadeus Diamond verder
over een spinnenweb van waterwegen
naar de grootste binnenzee van Europa:
het IJsselmeer. Je kunt een bezoek brengen aan de vissersdorpen Volendam en
Marken. Ook voert het schip je naar Arnhem. Vanaf daar bezoek je het KröllerMüller Museum. De cruise gaat verder
naar het Zeeuwse Middelburg.
Romantisch Vlaanderen - Dan varen we door naar de middeleeuwse
Belgische steden zoals Gent, Brugge
en Antwerpen. In Brugge maak je een
stadswandeling langs het Begijnhof en
de Grote Markt. Wandelend langs de
Schelde in Antwerpen ontdek je de moderne architectuur.

Een bloemenzee - Vanuit Vlaanderen
waren we via Utrecht naar Amsterdam.
Langs uitgestrekte weiden met grazend
vee, ontelbare molens en langgerekte
dorpen aan dijken met historische boerderijen. Maak een excursie naar Kinderdijk en de Keukenhof.
Informatie - Datum: 29 april tot en met
6 mei 2009. Groep: 1-20 personen. Extra
excursiepakket: € 127,00 per persoon.
De prijzen voor deze schitterende volpension cruise: 2 persoonsbuitenhut Straussdek € 1781,00 per persoon, 1 persoonstoeslag € 560,00. 2 persoonsbuitenhut
Mozartdek € 1956,00 per persoon, 1 persoonstoeslag € 640,00. Meer informatie
over de prijzen: www.ivorytravel.nl
IVORY travel voert deze cruise uit voor
Lüftner Cruises. Foto’s: Lüftner Cruises

Kijk voor de complete
beschrijving van de cruise
Waterrijk Nederland-België op
XXXJWPSZUSBWFMOMt3PEF
LMBWFSt4-6JUIPPSO
5FMt.PCJFM
tJOGP!JWPSZUSBWFMOM
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Recept Caponata - Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen
Benodigdheden
t 3 grote aubergines
t 3 flinke paprika’s
t 400 gram rijpe tomaten
t 2 uien
t 1 stengel bleekselderij
t 1 eetlepel kappertjes

t
t
t
t
t
t
t

200 gram groene olijven zonder pit
5 eetlepels rode wijnazijn
2 theelepels kristalsuiker
handjevol verse basilicum
olijfolie van de eerste persing
zeezout
peper

Bereidingswijze
t Snijd de aubergines en paprika in dobbelsteentjes. Bestrooi ze met zout en laat ze minstens
30 minuten staan.
t Spoel de aubergineblokjes af. Dep ze droog met keukenpapier.
t Bak de blokjes in een diepe koekenpan op hoog vuur in een flinke hoeveelheid olijfolie.
Schep de blokjes af en toe om met een houten lepel.
t Laat de aubergines uitlekken op keukenpapier.
t Bak de paprikablokjes op middelhoog vuur in verse olijfolie in dezelfde koekenpan.
t Breng een middelgrote pan water aan de kook.
t Maak kruisvormige inkepingen aan de onderkant van de tomaten. Leg de tomaten ongeveer 30 seconden in kokend water (blancheren). Totdat de schil aan de onderkant loslaat.
t Haal de tomaten met een schuimspaan uit het water. Verwijder de schil en druk ze door
een zeef.
t Snijd de ui en selderij in stukjes.
t Fruit de ui goudbruin in een diepe braadpan met deksel.
t Blancheer de selderij in kokend water.
t Spoel het zout van de kappertjes.
t Voeg de selderij, kappertjes en olijven toe aan de ui en draai het vuur laag.
t Voeg dan toe: de gezeefde tomaten, wat basilicum, zout en peper.
t Houd het vuur laag en schep de ingrediënten af en toe om.
t Los de suiker op in de azijn. Voeg de azijn, aubergine en paprika toe.
t Draai na enkele minuten het vuur uit.
t Laat de caponata afkoelen. Zo kunnen de smaken zich goed mengen.
t Leg een paar blaadjes basilicum op de caponata. Serveer het gerecht op kamertemperatuur met versgebakken brood.

OP DE BANK

Boeken lezen en
luisteren
Over de wereld heeft weer een aantal toppers voor je gevonden.
Gewoon thuis en toch even in een andere wereld.

De favoriete plekken van
Floortje Dessing
door Floortje Dessing
bewerking door Ria van Adrichem
Snorkelen in het helderste water ter wereld. Op
bezoek bij indianen in Suriname. En shoppen in
Beijing. In dit boek lees je over deze en andere
avonturen van Floortje Dessing. Ook lees je over
bijzondere reizen dichter bij huis. Dit boekje is
geschreven in eenvoudige taal en uitgegeven
door Uitgeverij Eenvoudig Communiceren.

Buon Appetito!

Bestellen: www.eenvoudigcommuniceren.nl € 10,00
ISBN 978 90 8696 046 0

SICILIË

Lezersaanbieding

De smaak van de zon
Caponata is een vegetarisch gerecht met gefrituurde groenten in zoetzure tomatensaus. Tegenwoordig eten Sicilianen caponata als bijgerecht of antipasto. Antipasto zijn hapjes die de eetlust opwekken. Antipasto worden voor het voorgerecht
geserveerd.
Rond 1700 aten Sicilianen caponata als volledige maaltijd met brood. Het recept zag er
toen heel anders uit. Caponata was een salade voor mensen met geld. In het gerecht
ging inktvis, aangevuld met wat op dat moment te koop was: kreeft, zwaardvis, selderij,
olijven, kappertjes, artisjokken of aspergepunten. Het ‘gewone volk’ kon geen kostbare vis betalen maar wilde wel caponata
eten. Ze vervingen de vis bijvoorbeeld door
aubergine, een plant die in overvloed op Sicilië groeit.
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Vandaag de dag bestaan er ontelbare recepten voor caponata, zoals: met of zonder paprika, rozijnen, pijnboompitten, kappertjes,

of geroosterde amandelstukjes. Het hele
eiland heeft zijn lokale specialiteiten.
Maar voor caponata geldt nog steeds:
eenvoud en verkrijgbaarheid van ingrediënten.
Over waar de naam caponata vandaan
komt, bestaat nogal wat onduidelijkheid. Sommigen denken dat caponata
afstamt van het Latijnse woord ‘caupona’. Dit betekent ‘taveerne of kroeg van
het scheepsvolk’. Anderen zeggen dat caponata afgeleid is van het woord ‘capon’:
een biscuit van de Spaanse zeelieden.
Tekst en foto’s: Loes Janssen

Speciaal voor de lezers van Over de wereld: 2 bijzondere luisterboeken met 10% extra
korting bij www.luisterrijk.nl Aanbieding is geldig tot 1 januari 2009. Vergeet niet de
kortingscode te vermelden.

Siciliaans Testament

Luisterboeken
Het geheim van
mijn moeder
door Rita Verschuur
“Het was niet niks voor een vrouw in
die tijd, 1943, midden in de oorlog,
om zomaar weg te durven lopen bij
man en kind omdat ze verliefd was
geworden op een meneer van de
tennisclub.” Zo begint het verhaar
van Rita Verschuur over haar moeder. De schrijfster neemt ons mee in
haar zoektocht naar liefde en toewijding en komt op verschillende momenten bedrogen uit.
Voorgelezen door Rita Verschuur
Speelduur: 6 CD’s, ongeveer 450 minuten. Bestellen: www.cossee.com voor
€ 19,90. Verschijnt november 2008.

door Rosita Steenbeek
Een Nederlandse vrouw keert terug naar Sicilië. Zij wil
haar voormalige geliefde bezoeken die stervende is.
Vroeger was het leven er mooi. Nu komt ze in een duister
drama terecht. Voorgelezen door de schrijfster zelf.
Luisterduur: 6 uur en 7 minuten
Bestellen: www.luisterrijk.nl/overdewereld.nl
normaal € 15,95
met kortingscode 3430-12-863 slechts € 13,95.

De alchemist
door Paulo Coelho
De Andalusische schaapherder Santiago heeft van jongs
af aan maar 1 wens: reizen. Hij wil alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe
de wereld in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen
schat zetten hem aan tot een zoektocht.
Voorgelezen door Henk van Ulsen
Luisterduur: 4 uur en 16 minuten
Bestellen: www.luisterrijk.nl/overdewereld normaal € 13,55
met kortingcode 3430-21-231 slechts € 11,95.

Bij www.luisterrijk.nl download je
legale mp3-luisterboeken direct
op je pc. Geschikt voor zelf
branden op cd, alle mp3-spelers
en iPods.
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EUROPA

De 7 wonderen
van Gran Canaria
Tussen Afrika en Spanje, midden in de Atlantische Oceaan, liggen de Canarische eilanden. Eén daarvan is Gran Canaria. Het hele jaar door valt er van alles te beleven. Een ritje
op een kameel door de duinen, walvissen spotten of een kijkje nemen in het huis van ontdekkingsreiziger Colombus. Hieke Voorberg laat ons de 7 wonderen zien van dit eiland,
waar het nooit winter is.
1. Vulkaaneiland
Het eiland Gran Canaria bestaat uit lagen opgedroogd lava. Experts denken
dat een ondergrondse vulkaan 16 miljoen jaar geleden is begonnen met
lava spuwen. Jaar in jaar uit stapelde de lava zich op en zo is er een compleet
eiland ontstaan. Een heel bijzonder eiland. Aan de ene kant heel erg droog
en dor, maar aan de andere kant ook veel groen van palmbomen en bijzondere planten. Het landschap is gevarieerd. Zie je op de ene plek uitgestrekte
witte zandstranden, elders is het strand donker of zelfs rotsachtig.

2. Altijd zon
In Nederland zit de zon vaak verstopt achter de
wolken. Op Gran Canaria niet, want daar is het altijd zomer. De lucht is blauw, de zon schijnt fel en
het wordt nooit kouder dan 19 graden. Gran Canaria heeft het beste klimaat ter wereld wordt ook wel
gezegd. De bewoners van het eiland zijn vaak vrolijk
en leven veel buiten. Het eiland is niet groot: binnen
anderhalf uur rij je van de ene naar de andere kant.
Leuke stadjes om te bekijken zijn Las Palmas, Dunas
de Maspalomas, Arguïmes en ook Puerto de Mogán,
dat erg op Venetië lijkt.
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3. Het huis van Colombus
De ontdekkingsreiziger Colombus, in het Spaans ook wel Colón genoemd, ontdekte Amerika in het jaar 1942. Om bij te komen van verre reizen, maakte hij vaak een tussenstop op
zijn favoriete eiland Gran Canaria. Er wordt ook wel gefluisterd dat hij er kwam vanwege
zijn liefde voor een meisje. Het huis waar hij logeerde bevindt zich in de hoofdstad Las
Palmas, Je kunt het gratis bezoeken. In de jaren nadat Colombus Amerika ontdekte, zijn
veel Spanjaarden naar Zuid-Amerika geëmigreerd. Onder hen waren vooral veel mensen
uit Gran Canaria. Daarom kun je als Zuid-Amerikanen Spaans spreken, nog steeds het
typische accent van Gran Canaria ontdekken.
Voor een bezoek aan het huis van Colombus ('casa de colón) ga je naar Las Palmas, naar de
straat Calle Colón 1. Meer info op www.casadecolon.com.

4. Smullen
Bij vakantie hoort lekker eten en drinken. Het gerecht waar de inwoners van het eiland
het meest van smullen zijn de Papas Arrugadas, ofwel gerimpelde en ongeschilde aardappels in de oven. De saus die erbij hoort is de Mojo-picónsaus, een scherpe maar lekkere saus. Ook populair op het eiland zijn de Spaanse tapas, die door heel Spanje worden gegeten. Een veel gegeten tapa op Gran Canaria zijn de Pimientos de Padrón, oftwel
kleine groene pepers gemaakt op de gril en met zout besprenkeld. Kijk uit: sommige
zijn heel erg scherp. Natuurlijk eet men ook veel bananen, daar deze op de Canarische
eilanden groeien.

5. Rijden op een kameel
Vroeger was het vervoermiddel op Gran Canaria een kameel. Vandaag de dag niet meer, maar een ritje op de rug
van een kameel blijft leuk en spannend. Je hoeft niet bang te
zijn, want de kamelen zijn tam en eraan gewend om iemand
op de rug te nemen. Je kunt kiezen om kameel te rijden door
de bergen van een natuurpark of door de duinen bij Maspalomas. Loop je liever zelf door de prachtige duinen? Ga dan
naar Playa Inglés in het stadje Dunas de Maspalomas en geniet van het uitzicht op de prachtige zandvlakte van wel vijf
kilometer lang.

Kameelrijden kan bij Camel Safari Park La Baranda, telefoon:
0034 928172465.
Kameelrijden in de duinen kan bij Camello Safari Dunas: telefoon: 0034 928760781, www.camellosafari.com
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REIZEN OP TV

3 op Reis is terug
Een nieuw seizoen staat weer voor de deur vol mooie en avontuurlijk reizen. Vanaf
5 oktober laten Floortje Dessing, Sebastiaan Labrie en Froukje Jansen je alle hoeken
van onze aarde zien.
Floortje’s avontuurlijke reis begint ook dit jaar weer in haar woonplaats Amsterdam. Van hieruit reist ze vooral met boot en trein naar
het onbekende Amsterdam eiland in de Indische Oceaan. Tijdens haar reis bezoekt ze landen als Turkije, Syrië, Israël, Saoedi-Arabië,
Ethiopië en Kenia. Sebastiaan en Froukje laten dit jaar de meer toegankelijke vakantiebestemming op een andere manier zien.

3 op Reis
Dag:
Zondag

6. Waterrat

Tijd:
19.55 uur

Op een eiland met mooi weer, omringd door de zee, is het logisch dat er van alles in het
water te beleven is. Heen en weer deinen op de golven in een bananenboot? Golfsurfen,
windsurfen, zeilen, duiken, snorkelen, paragliden en waterskiën: je kunt het zo gek niet
bedenken of je kunt het doen in Gran Canaria. Ook kun je vanaf een plezierboot walvissen
spotten, daarvan zijn er wel 26 soorten te vinden in de zee bij Gran Canaria. Ook het zwemparadijs Aqua Sur met tientallen grote glijbanen is een fantastisch waterfeest. Gewoon een
duik nemen in de zee kan ook, bijvoorbeeld bij het kilometers lange strand Playa Inglés.
Wil je walvissen bekijken? Dat kan vanaf een plezierboot die vertrekt vanuit de haven in
Puerto Rico. Meer informatie bel 0034 928 150 010.

7. Prachtige natuur
Weet je waarom de hoofdstad van Gran Canaria ´Las Palmas' heet? Omdat er zoveel palmbomen staan! Waar je ook
kijkt, je vindt er wel een. Ook groeit er op het eiland een geneeskrachtige plant, de Aloë Vera. Je vindt deze ook terug
in veel crèmes die op het eiland worden verkocht. Van de
planten en de natuur genieten kun je ook heel goed in de
verschillende natuurparken. Een prachtig park om te bekijken is het Parque Rural del Nublo in het plaatsje Tejeda. Het
uitzicht op de bergtoppen is adembenemend. Ook ontdek
je er bijzondere bomen en planten.
Tekst: Hieke Voorberg
Foto´s: Hieke Voorberg, Toerisme Bureau Gran Canaria en
Camel Safari La Baranda.

Zender:
Nederland 3

SPECIALE WENSEN?
Welkom in Hotelboerderij ‘De koekoeksklok’
Vakantie op maat op het Drentse erf
Heerlijk vakantie vieren in een oude Drentse
boerderij. Wakker worden met in de verte het
geblaat van schaapjes. De deur opengooien
en zo de frisse Drentse natuur instappen. Dat
kan ook als jij of een van je vakantiegenoten
afhankelijk is van verpleegkundige zorg. In
De Koekoeksklok in Beilen ben je van harte
welkom. Mathilde en Johan Dijkstra zorgen
voor een gastvrije ontvangst in hun vakantieboerderij. Een verblijf kan voor een dag, of
een aantal weken. Net hoe je het zelf wilt.
De koekoeksklok is lid van de Branchevereniging Aangepaste Vakanties.

Las Palmas
de Gran Canaria
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Meer weten? Kijk voor de mogelijkheden op www.dekoekoeksklok.nl of bel 0593 – 543396.
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Zuid-Afrika: de wereld in 1 land

Dorpshuis te Stellenbosch

Cape point, in de Atlantische oceaan, is het puntje van de Tafelbergketen

Foto 9: Knysna lagoon: de belangrijkste plek voor oesterkwekerijen.

Foto3: Dorpshuis in het historisch universiteitsstadje Stellenbosch.

Een ritje maken op een struisvogel

De haven van Kaapstad, met op de achtergrond de tafelberg

Wijngaard bij Franschhoek

Warmtebronnen in Montgu

IN BEELD

Maak kennis
met Zuid-Afrika

Strandhuisjes bij Kaap de Goede Hoop

Zuid-Afrika. Het ligt helemaal onderaan, in het uiterste puntje van Afrika. Een land
waar nog veel te ontdekken valt. Het wildleven. Oude stadjes met een spannend
verleden. Kleurrijke bloemenvelden en exotische bossen. Over de Wereld brengt
een klein stukje van dit spannende land in beeld: de West- en Zuidkaap. Zuid-Afrika
voor beginners.
Kaapse Jan van Gents in West Coast National Park
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Oudtshoorn: veel struisvogelhouderijen

Op weg naar Swellendam

Kerk in Franschhoek

Mensen met allerlei geloven en culturen

Hermanus. Volgens het Wereld Natuurfonds (WNF) een van de mooiste plekken om walvissen te spotten
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Zuid-Afrika is het zuidelijkste land van Afrika. Aan de ene
kant ligt de Atlantische oceaan en aan de andere kant de Indische Oceaan. Hoofdstad is Pretoria. Zuid-Afrika is 17 keer zo
groot als Nederland en België samen.
Beste reistijd: De beste tijd om naar Zuid-Afrika te reizen is
de zomer: van december tot en met februari. Maar, in de winter
is het zonnig en koel en de beste tijd om wild te kijken. Van september tot december zijn er walvissen te zien bij Hermanus.
Taal: Afrikaans en Engels.
Geld: Geldautomaten zijn overal in de steden en grote plaatsen. De munteenheid is de rand.
Reizen naar de West-kust in Zuid-Afrika: Vliegen
rechtstreeks op Kaapstad met KLM. Tip: huur een auto en maak
lekker op je eigen tempo kennis met Zuid-Afrika.
Inentingen: Kijk op www.ggdreizen.nl. Of bel: 0900 202 55
05 (€ 0,20 per minuut).
Speciale wensen? Loop je moeilijk of ben je afhankelijk van
een rolstoel? Zoek een reisorganisatie die speciaal voor jou de
reis samenstelt. Dan kom je in Zuid-Afrika nog een heel eind.

“Kom nog een keer terug”
Jolanda Stevens woont samen
met haar man al een aantal jaren in Zuid-Afrika, in Franschhoek. Zij organiseren reizen
met als vertrouwd beginpunt:
hun eigen guesthouse. Jolanda:
“Zuid-Afrika is een groot land.
De diversiteit in zowel natuur als cultuur is de reden dat
men Zuid-Afrika ook wel noemt de ‘De wereld in 1 land’.
Als je voor de 1e keer naar Zuid-Afrika gaat, is beginnen
in Kaapstad een goede keuze. Het zuiden is namelijk veel
Westerser dan het Noorden. Maak vooral niet de fout het
hele land in 1 reis te willen zien. Neem de tijd. En kom gewoon nog eens terug.”

Teksten: Gertruud van Kempen
Beelden, met dank aan: Zuid-Afrikaans verkeersbureau, De Zuid
Afrika Specialist en Erika Nagtegaal.

NIEUWS
Luisterboeken lenen in de bib

Muziek downladen vinden we al heel gewoon. Maar nieuw is dat je nu ook digitale boeken en luisterboeken kunt downloaden via de bibliotheek. Via de openbare
bibliotheek Almere kun je dag en nacht, tegen betaling digitaleleesboeken lenen.
Je slaat ze op op je eigen mp3-speler of computer. Almere is de eerste bibliotheek
in Nederland die hiermee is gestart. Het is nog een proef. Op de website van de
Almerense bibliotheek staat hoe je te werk moet gaan.
www.bibliotheekalmere.nl - telefoon: 036 548 60 00

Op wereldreis
met fotopioniers

In het Teylers museum in Haarlem is tot en met 4 januari 2009 een tentoonstelling over reisfotografie uit
de 19e eeuw: Op Wereldreis met fotopioniers. In de
19e eeuw was het maken van verre reizen en het nemen van foto’s nog maar voor een paar mensen weggelegd. De meeste fotoreizen werden gemaakt voor
archeologische ontdekkingen. De fotograaf kreeg
dan opdracht om foto’s te maken voor wetenschappelijke verslagen.

Swellendam
Stellenbosch
Oudtshoorn

Kaapstad
Cape Point

Montagu Knysa Lagoon
Franschhoek
Hermanus

SPECIAAL VOOR ONZE LEZERS

Informatie: www.teylersmuseum.nl
e-mail: info@teylersmuseum.nl
telefoon: 023 – 531 90 10.

Foto’s: Teylers Museum

advertenties

15-daagse kennismakingsreis Zuid-Afrika
Na deze reis ben je een unieke ervaring rijker!
Het programma in het kort:
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Dag 1: Amsterdam – Kaapstad In Kaapstad word je opgewacht en naar je overnachtingsadres gebracht in Franschhoek: het
guesthouse van Cornelis en Jolanda Stevens.
Franschhoek is een klein dorp gelegen in een
vallei, omgeven door wijnboerderijen.
Dag 2: Franschhoek Vandaag krijg je de
huurauto en kun je alvast in de omgeving
wat tochtjes maken, bijboorbeeld naar
Stellenbosch. Dit is een van de oudste steden van Zuid Afrika.
Dag 3: Tulbagh Na het ontbijt vertrek je
richting Tulbagh ten noorden van Paarl.
Veel gebouwen in dit stadje dateren uit de
2e helft van de 18e eeuw.
Dag 4: Aquila Private Game Reserve Vandaag vertrek je naar een echt, malaria vrij,
safaripark gelegen in de buurt van Touwsrivier. Je maakt gamedrives in open jeeps. Het
verblijf is in smaakvol ingerichte chalets.
Dag 5: Montagu Je vertrekt richting
Montagu, een route langs bergen, wijn- en
fruitgaarden en diepe valleien. Montagu

staat bekend om zijn warmwaterbronnen.
Dag 6 en 7: Oudtshoorn De route gaat verder naar Oudtshoorn. De struisvogelstad.
Dag 8 en 9: Knysna Onderweg naar Knysa
geniet je van prachtige uitzichten. Knysna
ligt aan een schitterende lagoon.
Dag 10 en 11: Swellendam Bekijk het
Drostdy Museum en de mooie Kaapse
huizen en kerken. De tweede dag relaxen
of een tocht maken naar het mooie Bontebok National park, een hikingtrail.
Dag 12: Hermanus Op weg naar Hermanus, kun je langs de kust dolfijnen
spotten en in het seizoen ook walvissen.
De overnachting is in Stellenbosch.
Dag 13: Kaapstad Door naar Kaapstad.
Kaapstad heeft zoveel te bieden dat je nog
tijd tekort zult komen....Overnachting in
Kaapstad
Dag 14: Kaapstad – Amsterdam De terugvlucht rechtstreeks naar Amsterdam
met de KLM is pas laat in de avond. De
auto lever je in op het vliegveld.

Reis 15 dagen met een auto
door Zuid-Afrika. Het vertrek
kan dagelijks vanaf 1 maart
2009 t/m 30 juni 2009.
De prijs: vanaf € 2195,- p.p. op
basis van 2 persoonsbezetting.
Informatie, boeken en verlengen van de reis bij Zuid-Afrika
Specialist.
www.zuidafrikaspecialist.nl
Telefoon: 0341 357 663. Mail:
info@zuidafrikaspecialist.nl.
Ook staat op de site wat in de
prijs is inbegrepen. Vermeld bij
het boeken de code: OW01

Over de Wereld - Reisblad in duidelijke taal
Neem snel een proefabonnement: 3 x Over de wereld voor € 12,50
Goed idee! Een jaarabonnement: 6 x Over de wereld voor € 20,00
Vul de bon in op pagina 27 of ga naar www.overdewereld.nl, bellen kan
ook met Abonnementenland: 0900 - 226 52 63 (€ 0,10 per minuut)

Trasimenomeer
Van steden bezoeken word je moe. Ga even lekker ontspannen aan het Trasimenomeer. Dit is het op 3 na grootste meer van Italië. Rond het meer zijn lage oevers, lieflijke
heuvels, kastelen en olijfbomen. Bij Tuoro lago kun je ligbedden en parasols huren.
Lekker luieren aan het strand of de koelte van het water opzoeken met een waterfiets.

Heilige stad Assisi
Assisi is rijk aan middeleeuwse en religieuze gebouwen. De meeste mensen kennen de naam Assisi vooral door de beroemdste inwoner, de Heilige Franciscus.

Pausenstad Orvieto
De ligging van deze stad is prachtig.
Orvieto ligt namelijk hoog, op een
groot plateau. Een drankje op een gezellig terrasje, slenteren door smalle
straten en shoppen in 1 van die leuke
winkeltjes. Dat alles zorgt ervoor dat
je terug wilt komen naar Orvieto. Terugkomen wil je vooral als je voor De
Dom hebt gestaan: het bekendste en
indrukwekkendste monument van
Orvieto. Rond de dom, aan het domplein liggen Orvieto’s musea. Een
bijzonder uitstapje is naar het ondergrondse complex van de molen Santa Chiara. Een van de talloze holten
en doorgangsystemen die onder de
stad zijn uitgegraven.

EUROPA

Umbrië, Italië:

Historisch Perugia, Orvieto en Assisi
Umbrië ligt naast Toscane. Maar het is veel minder bekend. Dat is vreemd. Want
deze Italiaanse provincie heeft veel te bieden. Naast een ongerepte en groene natuur vind je in Umbrië een schat aan cultuur. Over de Wereld laat 3 steden zien. Alle
3 met een groots verleden.

Hoofdstad Perugia

18

De hoofdstad van Umbrië is Perugia.
Een gezellige studentenstad met een
historisch stadskern.
Perugia ligt 500 meter boven het dal
van de Tiber. Deze hoge ligging was
in het verleden belangrijk. Zo zagen
de Perugianen van verre de vijand
aankomen.
Nu heb je een geweldig uitzicht over
het dal.

Perugia: Piazza IV Novembre
Op dit oudste plein van Perugia staat de broemde Fontana Magiore, de grote fontein. Het is een belevenis op zich: het bekijken van
het fijne beeldhouwwerk op de fontein. Op dit plein ligt aan de zijgevel van de gotische kerk, Loggia di Braccio. Een leerling van Michelangelo maakte het standbeeld van paus Julius III dat er naast
staat. Op de trappen van het Palazzo dei priori is het lekker zitten.
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Umbrië
Umbrië is een provincie van Italië.
Het ligt ingesloten tussen Toscane, Marche en Lazio. Umbrië is de
enige provincie in Italië die niet aan zee grenst.

Geld: de euro
Hoe kom je er: Met de auto vanuit Nederland: ruim 1.500 km.
Met het vliegtuig: landen op het vliegveld van Rome, vliegtijd 1 uur
en 50 minuten. Het huren van een auto kan al in Nederland maar
ook op het vliegveld.
Je bent vanaf het vliegveld met een goed uur in Perugia.
Met de autoslaaptrein vanuit Den Bosch: aankomst Bolzano.
Beste reistijd: het voor- en najaar.
Slapen: In de steden zijn voldoende hotels. Wil je de rust opzoeken, ga dan naar 1 van de relais of B&B op het platteland. De toegankelijkheid voor rolstoelers is beperkt.
Boeken: Toscane & Umbrië, 25 uitgelezen tochten voor de automobilist van Kosmos reisgidsen, www.kosmosreisgidsen.nl
Toscane/Umbrië door Herman Beliën en Rina Koper, Dominicus
reeks, www.dominicus.info.nl
Foto’s: Barry Blaauw
Tekst: Inge Boelaart

Assisi

Perugia
Orvieto

Inge Boelaart: “Umbrië is een stuk minder bekend dan
Toscane. Maar dat is niet terecht. De natuur, cultuur,
de rust en de echtheid maken Umbrië tot een geweldig
vakantiegebied.”

DE TOP 5

5 x naar de sneeuw
2.

De Winter Efteling - Nederland

3.

Steiermark - Oostenrijk

Niet echt sneeuw maar toch winters.
Kijk voor de openingsdagen op www.efteling.com
of bel met: 0900 0161 (€ 0,10 per minuut).

Voor zelf skiën of kijken naar wereldkampioenschappen en WK’s.
Meer weten: www.steiermark.com
of mail: info@steiermark.com.

4.

Winterberg - Sauerland

5.

SnowWorld - Nederland

Het Sauerland in Duitsland, je rijdt er zo heen met de bus of de auto
en de keuze aan hotels, vakantieparken en skischolen is groot.
Kijk op: www.sauerland.startpagina.nl.

1.
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Lorraine-Vogezen - Frankrijk

Een weekendje skiën maar niet te ver van huis.
Ongeveer 600 kilometer van Utrecht.
Kijk op www.vosgais-lorraine.com.

Dan weet je zeker dat er sneeuw ligt. In een grote hal kun je skiën,
snowboarden en ook lessen volgen.
Kijk op www.snowworld.com of bel: 045 - 54 70 700 voor
Landgraaf of 079 -32 02 202 voor Zoetermeer.
Foto: Steiermark Tourismus

STEDENTRIP NOORWEGEN

Ålesund met kids

De Noren noemen Ålesund 1 van de mooiste plaatsen van Noorwegen. De kuststad
heeft een bijzondere geschiedenis. Het is een spannende stad voor kinderen. Maar
zoek je de stad op in de reisgids, dan kom je niet veel te weten. Ålesund is echt een
vergeten parel.
Jugendstill

Tijdmachine

Rond 1900 was Ålesund een populaire vakantiebestemming
van de Duitse keizer Willem II. Op 23 Januari 1904 brandde in
nog geen 16 uur bijna de hele stad af. 10.000 Mensen raakten
dakloos. De keizer bood hulp. Hij stuurde jonge architecten
en bouwers naar Ålesund. In 3 jaar herbouwden zij 850 woningen; de meesten in de stijl van de Jugendstill. De huizen
hebben torentjes, bogen en krullerige versieringen (ornamenten). Zoals bij deze huizen aan het Brosundet kanaal.

Fantasievolle ornamenten
horen bij de Jugendstill of Art
Nouveau. Wandelend door
Ålesund zie je ze overal. Aan
de Kongensgate, het voetgangersgebied, staan prachtige
huizen. Maar wil je er echt van
kunnen genieten, ga dan eerst
naar het Art Nouveau museum. Daar kun je met een tijdmachine terug naar de ramp
in 1904. In de rest van het
museum kom je alles te weten
over de herbouw van de stad
en Jugendstill.
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Wandelen
Heb je zin in een stevige wandeling?
Klim dan naar de top van berg Aksla. Dit kan vanuit het stadspark, via
een trap met 418 treden. Van begin
juni tot half augustus rijdt er over de
weg een treintje naar boven. Op de
top kun je wat eten en drinken. Het
uitzicht over Ålesund is geweldig. Je
ziet de fjorden en eilanden en landinwaarts de Sunmøre Alpen.

Vissersstad

Ålesund
Inwoners: 40.000 mensen
Betalen met: de Noorse Kroon
Taal: Noors

Nodig: Geldig paspoort
Vliegen: Het vliegveld van Ålesund

ligt 20 minuten rijden
van het centrum. Vanuit Oslo, Bergen en Stavanger en Kopenhagen in Denemarken landen er regelmatig vliegtuigen.
Informatie: www.sas.no
Met de bus: Eenmaal in Noorwegen is Ålesund goed bereikbaar met expresbussen vanuit Oslo, Bergen en Trondheim.
Klimaat: De westkust van Noorwegen heeft milde winters
met meestal weinig sneeuw.
Renée Blom: “‘Wie gaat er nu in de zomer naar Noorwegen? Daar is het weer
toch altijd slechter dan in Nederland’.
Een onterechte opmerking die ik vaak
hoor. Het weer in de onderste helft van
Noorwegen is vergelijkbaar met dat
van Nederland. Met als extraatje dat de zwoele zomeravonden ook nog eens veel langer duren door de midzomernachtzon. Voor mij is Noorwegen een geweldig vakantieland.”

Drie kilometer ten westen van het centrum van Ålesund ligt het Atlantic Sea
Park. In het park is een groot aquarium.
Daar worden iedere dag de enorme vissen gevoerd door een duiker. De pinguins zwemmen er in hun mooie buitenverblijf. Vanaf het park heb je een prachtig
uitzicht over het Valderhaugfjord. Buiten het zeepark kun je heerlijk wandelen en zwemmen. Wil je meer over vissen weten, dan is er in het centrum van
Ålesund het visserijmuseum.

KLEINTJES
Ook een kleintje plaatsen
in Over de wereld?
Kijk op:
www.overdewereld.nl

De wandelpool
Wandeltochten georganiseerd door de deelnemers zelf. Zes keer per jaar komt er een gids uit
met wandelingen.
Abonnement: € 21,00 per jaar.
Deelname aan de tochten is kosteloos.
Telefoon: 023-540 55 30
E-mail: info@wandelpool.eu
www.wandelpool.eu

CamperVision
De kampeerautobeurs is van donderdag 11
tot en met zondag 14 december in RAI Amsterdam.
De entreeprijs bedraagt € 10,00 euro.
www.kampeerautobeurs.nl

Franse les
Frans leren spreken voor uw werk of vakantie? Volg privé-, of groepslessen bij een volledig gediplomeerd Française die ook beschikt
over kennis van de franse cultuur en kunstgeschiedenis.
Ook is deelname mogelijk aan begeleide reizen
en bezoeken aan musea en theater.
Bel: Marie Paule Eeckhout, Nieuwegein
telefoon: 030 604 66 79

Hurtigruten
Buiten Ålesund is ook veel te doen.
Een bezoekje aan het openluchtmuseum, een tochtje naar het vogeleiland Runde of mee met een vissersboot. Maar de trots van Noorwegen
zijn de 100 jaar oude rederij Hurtigruten en het Geirangerfjord. Vanuit Ålesund kun je met één van de
schepen van de Hurtigruten een dagtocht maken naar het mooiste fjord
van Noorwegen. Lekker luieren in de
stoelen op het dek, genieten van het
uitzicht en het eten aan boord.
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Zonsondergang

Radarsalonboot Kapitein Kok.

In Ålesund kun je ’s avonds eigenlijk niet binnen blijven. Op een mooie dag voelt de
zonsondergang als een warme deken die over de stad wordt getrokken. De rust en het
geluid van de meeuwen die een slaapplekje zoeken. Af en toe het geluid van een luide
hoorn van een vertrekkend schip. Even wordt dan de stilte verstoord.
Ålesund

Gastvrij
Het gezin, de kerk en het verenigingsleven zijn belangrijk voor de
Noren en de inwoners van Ålesund.
Bij bijzondere gelegenheden zoals
een doop gaan veel mensen in klederdracht naar de kerk. De Ålesund
kerk is uit 1909 en de moeite waard
om binnen te gaan. Ook tijdens een
dienst ben je meer dan welkom om
een kijkje te nemen. En als je het netjes vraagt gaan de mensen ook graag
op de foto.

Voor feesten, theatercruises, sportactiviteiten,
uitstapjes en arrangementen op maat: Radarsalonboot Kapitein Kok.
Thuishaven Javakade
Amsterdam
Telefoon: 020 – 716 50 31
e-mail: info@kapiteinkok-events.nl
www.kapiteinkok-events.nl

Blauwe gids
Reizen naar Noorwegen kan met Stena Line.
Kijk op www.stenaline.nl of bel met 0900 - 8123.

Speciale wensen?
Kijk op www.buitengewoonreizen.nl
of bel met 038 - 455 70 30

De 2e helft van november verschijnt de Blauwe Gids 2009. Dé start voor uw aangepaste
vakantie.
Kijk voor meer informatie op
www.deblauwegids.nl
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VER WEG

Verrassend
Colombia

Parque Tairona
Nationaal Park Tairona aan de Caribische kust is uniek in de wereld. Enorme tropisch begroeide bergen doemen hier op. Ze zijn
te zien vanaf de paradijselijk witte zandstrandjes. Hier begint het
gebergte de Sierra Nevada. Op de toppen ligt zelfs sneeuw. Je
kunt er slapen in hutten, tentjes of een hangmat. Tip: neem antimuggenspray mee en stevige wandelschoenen.

De meeste mensen denken bij Colombia aan
ontvoeringen en drugs. Maar het is er net zo
veilig als op andere plekken in Zuid-Amerika. Over de Wereld neemt je mee naar verrassend Colombia. Met moderne en koloniale
steden. Een indrukwekkend berglandschap
en de paradijselijke Caribische kust.

Koffiezone
Het gebied rond de drie steden Armenia, Pereira en Manizales
heet de koffiezone. Hier komt de meest milde koffie ter wereld
vandaan. Het is een populaire toeristische bestemming. Het klimaat is er altijd aangenaam. Het glooiende berglandschap is verrassend. De regio is rijk aan tradities en je zult er dan ook veel
traditioneel geklede Colombianen tegenkomen. Bezoek er de
mooie haciendas (koffieboerderijen) of maak te paard een tocht
door de omgeving.

Bogotá
Bogotá is de hoofdstad van Colombia. De moderne stad ligt op 2600
meter hoogte tussen indrukwekkende bergtoppen. Het gezelligste
stadsdeel is het oude koloniale centrum La Candelaria. Hier is ook
Bogotá’s belangrijkste attractie: het Goudmuseum. Je vindt er de
waardevolle schatten uit de precolombiaanse tijd. Vanaf het klooster
Monserrate heb je een prachtig uitzicht over de stad. Tip: neem minstens een dag de tijd om aan de hoogte te wennen.

Medellin

Cartagena
Cartagena de las Indias is volgens velen de mooiste stad van het land.
Het centrum is net een groot openluchtmuseum. Achter de oude
stadsmuren vind je felgekleurde pandjes met gezellige balkons, patio’s vol bloemen en terrasjes in de zon. Cartagena staat niet voor
niks op de Unesco-lijst voor Werelderfgoed.
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Medellin wordt wel de stad van de eeuwige lente genoemd. Het
is er altijd lekker weer. Het was ooit de gevaarlijkste stad ter wereld, maar nu gaan de vrolijke inwoners weer zonder angst de
straat op. De laatste jaren verschenen in de stad steeds meer moderne gebouwen. De nieuwe architectuur trekt veel toeristen. In
het centrum vind je de werken van kunstenaar Fernando Botero.
Ook het jaarlijkse bloemenfestival is een aanrader.
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COLOFON

Verrassend Colombia
Colombia ligt in het noordwesten van Zuid-Amerika,
op de grens met Midden-Amerika.

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

Beste reistijd: het klimaat is het hele jaar door hetzelfde. De
temperatuur hangt af van de hoogte van de plek. In april en oktober regent het veel. Januari en februari zijn de droogste maanden.
Taal: Spaans
Geld: de Colombiaanse peso. 2700 peso is ongeveer €1,00.
Toegankelijkheid: voor rolstoelgebruikers zijn er voorzieningen op de vliegvelden en in de betere hotels. Ook kun je
prima met een rolstoel uit de weg in Cartagena, Bogota en Medellin. Maar buiten de steden zijn er weinig mogelijkheden.
Vliegen: vliegen naar Colombia kan met Air France en Iberia.
De vlucht duurt ongeveer 11 uur. Reizen binnen Colombia: de
busverbindingen zijn er veilig. Maar het advies is toch om overdag te reizen. Of reis per vliegtuig. Zo vermijd je lange busritten.
Niet vergeten: antimuggenspray en zonnenbrandcrème
Inentingen: vraag informatie bij de GGD in je gemeente
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Kom regelmatig kijken. Het is nog maar
het begin. Reisblad Over de Wereld
groeit en www.overdewereld.nl groeit
mee.

Makkelijk lezen over reizen en bestemmingen dichtbij en ver weg
Over de Wereld wordt gemaakt voor iedereen die houdt van reizen en daar op een relaxte
manier over wil lezen. Over de Wereld is een avontuurlijk blad met sprekende beelden, prettig leesbare tekst en overzichtelijke lay-out. Over de Wereld geeft inspiratie voor uitstapjes
en reizen maar laat ook de thuisblijvers genieten van al het moois dat de wereld biedt.
Als onafhankelijk blad schrijven wij over het gangbare aanbod en geven we informatie die reizen
leuk en makkelijk maakt. Maar wij hebben ook oog voor speciale wensen. Zo lees je ook over toegankelijkheid van accommodaties en bestemmingen en over aangepaste en begeleide reizen.

Nieuwe abonnees:

Voor abonneren, bestellen en 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.

Prijzen:

Een jaarabonnement: 6 x Over de Wereld voor € 20,00. Een jaarabonnement
loopt onbeperkt door.
Aanbieding geldig tot 1 november 2008: Een proefabonnement of cadeauabonnement
voor iemand anders: 2 x Over de Wereld voor € 5,00. Bij deze aanbieding stopt het abonnement na het ontvangen van de 2 nummers.
Over de Wereld vanaf 1 november 2008: Een proefabonnement of cadeauabonnement
voor iemand anders: 3 x Over de Wereld voor € 12,50. Het cadeauabonnement stopt automatisch na het ontvangen van deze 3 nummers. Het proefabonnement loopt door in een
jaarabonnement.
Losse verkoop: 0-nummer: gratis op te vragen via www.overdewereld.nl (zolang de voorraad
strekt). Verdere nummers: € 5,00.
Korting op collectieve jaarabonnementen: Korting op collectie jaarabonnementen zijn
opvraagbaar bij Abonnementenland.

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: Nummer 2: rond 20 december. In 2009 verschijnt Over de Wereld 6 keer, met daarbij een extra themanummer.

Ja, ik wil Over de Wereld! www.overdewereld.nl
Knip uit of kopieer en stuur naar: Abonnementenland, Betreft: Over de Wereld, Antwoordnummer 1837, 1910 VB, Uitgeest.
Of bel Abonnementenland: 0900 - 226 52 63 (€ 0,10 per minuut). Abonneren kan ook via www.overdewereld.nl.
Reisblad Over de Wereld (ODW1-08)
Ik neem een proefabonnement.
3 nummers voor €12,50
Ik geef een cadeauabonnement.
3 nummers voor € 12,50
Ik neem een jaarabonnement.
6 nummers voor €20,00
Ik geef cadeau een jaarabonnement.
6 nummers voor €20,00

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

m/v
Toevoeging:
Plaats:

Ik geef het cadeauabonnement aan (vul de gegevens van de ontvanger is):
Naam:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
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Het cadeauabonnement stopt vanzelf
na de 3 nummers.
Het jaarabonnement en het proefabonnement lopen door tot de ontvanger
het stopzet.

m/v

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

Ja, ik wil Over de Wereld!

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

Druk:
Drukkerij Damen, Werkendam

© 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.

WWW.OVERDEWERELD.NL

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

Promotie:
Blaauwconcept, Leusden

REISBLAD OVER DE WERELD
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OVER DE WERELD

Volgende keer
In december weer makkelijk lezen over reizen en bestemmingen dichtbij
en ver weg.
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en andere reportages om van te genieten
Foto: Nagtegaal Travel Support/Erika Nagtegaal

De volgende Over de Wereld verschijnt rond 20 december 2008

advertenties

Uitgeverij Over de Wereld

Een abonnement
op Over de Wereld?
www.overdewereld.nl
of bel met
Abonnementenland:
0900 - 226 52 63
(€ 0,10 per minuut)
Heb je ook de responskaart
uit het 0-nummer ingestuurd?
Kijk op www.overdewereld.nl
of je 1 van de 5 winnaars van
een jaarabonnement bent.

