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Winter. Een tijd waarin ik niet zo snel denk
aan het maken van een uitstapje. Wel aan
vrieskou. Sneeuw. Rijp op de bomen. Ik kijk
er graag naar, vanachter het raam. Want, de
kou opzoeken, dat doe ik niet zo snel. Voor
de lezers die dit herkennen hebben we allerlei mooie uitstapjes in beeld gebracht. Ik
weet zeker dat dit ons, koukleumen, net dat
ene duwtje geeft om er toch op uit te trekken. Hup, warme jas aan en lekker naar buiten. Maar, voor de lezer die het toch nog
niet aandurft: schenk een lekkere kop chocolade melk in. Steek de openhaard aan of
een kaarsje. Trek een lekkere deken over je heen. Pak Over de Wereld en geniet gewoon lekker thuis op de bank van al het moois in Nederland en Ver weg.

Gertruud van Kempen,
Hoofdredacteur
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Nieuwjaarsduik

Holiday on Ice

Op 1 januari 2009 is de 40ste Nieuwjaarsduik in Scheveningen. De plek
is zoals altijd bij de Pier, recht tegenover het Kurhaus. Maximaal 10.000
duikers kunnen meedoen. Om 11.59
uur is het aftellen geblazen en om
precies 12.00 uur klinkt het officiële
startschot.
Meer informatie:
www.nieuwjaarsduik.nl

Mystery, de betoverende ijsshow van
Holiday on Ice tourt nog door het
land tot en met 4 januari. Een wonderbaarlijk avontuur door ruimte en
tijd. Naar vergelegen plekken zoals
het Verre Oosten en leef mee met
Alice in Wonderland.
Meer informatie: www.hollidayonice.nl
Tickets: Topticketline, bel 0900 300 5000
(€ 0,45 per minuut).

Koningskunst
De tentoonstelling Kongings Kunst van Parijs tot de Veluwe is nog tot en met 14 februari 2009 te zin in het Veluws Museum Nairac te Barneveld en Stadsmuseum Harderwijk. Getoond worden de werken van de impressionistische schilders Arnold en
Edzard Koning.
Meer informatie: www.koningskunst.com
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Op stap met de
midwinterhoornblazer
Midwinterhoorn: In de donkerste tijd van het jaar blies men vroeger op
de hoorn om kwade geesten te verjagen. Na de komst van het christendom
verdween het gebruik. Maar het is nu terug als folkloristische traditie.
Wanneer en waar: Tussen Eerste Advent eind november en Driekoningen op 6 januari wordt in Twente en de Achterhoek op de midwinterhoorn geblazen. Bezoekers zijn welkom.
Wat ga je doen: Op vele avonden en tijdens kerstmarkten geven blazers
demonstraties op de midwinterhoorn. VVV Ootmarsum organiseert op
Tweede Kerstdag een wandeling, met blazers onderweg. Op 29 december maak je vanuit Markelo een wandeling met ‘hoornmuziek’ en verwent boerin Joke Kottelenberg je met Twentse koek, soep en toetjes.
Wat kost het: De wandeling in Ootmarsum: € 2 per persoon, met warme
chocolademelk. In Markelo: € 19,95, inclusief maaltijd en lekkernijen. De
demonstraties zijn gratis.
Meer informatie: Kerstwandeling bel: 0541 - 29 12 14
www.vvvootmarsum.nl. Winterpicknickwandeling bel: 0547 - 26 03 19
www.zuivelboerderij-effink.nl
Algemeen programma: www.midwinterhoornblazentwenthe.nl

Met de lampion naar het ‘Heilig Land’

Winters Nederland

Sneeuw of geen
sneeuw, het is winter!
IJs en sneeuw. Dat is natuurlijk het mooiste voor een winters uitstapje. Maar ook als
het wat zachter is valt er in de winter veel te genieten. Bezoek de enige berghut van
Nederland en ga mee met de midwinterhoornblazer. Neem een kijkje in het ‘Heilige
Land’ rond kerst. Of haak aan bij een culinaire wandeling door een nachtelijke stad.
6 Bijzondere uitstapjes voor de donkere maanden.
Tekst: Tineke Zwijgers - Foto’s Dorien Koppenberg
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Orientalis: Orientalis was vroeger het voormalig Bijbels Openluchtmuseum. Het
is nu een plek waar je kennismaakt met de religies christendom, jodendom en
islam. Ze lijken meer op elkaar dan je denkt.
Waar: Het museumpark ligt in de heuvels buiten Nijmegen. Er is een binnenmuseum met exposities en een buitenmuseum met dorpjes, stadsstraten en een
echte karavanserai. Een karavanserai is een beschermde rust- en drinkplaats voor
een karavaan.
Wanneer: Tot 6 januari is er een expositie van kerststalletjes van overal ter wereld, met herders, wijzen, Jozef en Maria. Van 26-28 december is Orientalis tot 8
uur ‘s avonds open.
Wat ga je doen: Kinderen en volwassenen maken in het donker een sterrentocht
met lampions door het buitenmuseum. Een herder en zijn schaap lopen mee. Onderweg zijn er leuke opdrachten en plekken waar je opwarmt bij het vuur en iets
kunt drinken.
Wat kost het: De avondentree is € 7,50 voor volwassenen of € 4 voor kinderen.
Meer informatie: Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig Landstichting,
bel 024 - 382 31 10 - www.museumparkorientalis.nl

Uitblazen in ’t Hijgend Hert
Berghut: Jaarlijks ligt op deze plek zo’n 4 weken sneeuw. Dan
verandert ‘boscafé’ ’t Hijgend Hert in Nederlands enige ‘berghut’. Je kunt er sleeën, langlaufen en sneeuwwandelen.
Waar: Het Vijlenerbos ligt in Zuid-Limburg tussen Epen,
Vaals en Vijlen op 260 meter boven NAP.
Wat is er te doen: In het bos kun je ook als er geen sneeuw
ligt mooi wandelen. Met onderweg mooie doorkijkjes naar
het Heuvelland. Een leuke tocht is de Kroegjesroute van ’t
Hijgend Hert naar café A gen Kirk in Vijlen, 6 kilometer.
Eten & drinken: In de gelagkamer brandt het vuur in de grote open haard. Je eet lokale specialiteiten als bloedworst met
appel en zwartbrood. Ook staan op het menu wildstoofpotten van ree, haas of zwijn ‘afhankelijk van wat de jager brengt’.
En er is het eigen Hertenbier.
Meer informatie: Harles 23, 6294 NG Vijlen,
bel 043 - 306 24 99 - www.boscafe.nl
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Wintergasten kijken
in de Ooijpolder
Wintergasten: Grote kolonies grauwe ganzen verblijven
‘s winters in de waterrijke Ooijpolder. Dat is zo indrukwekkend dat vogelaars uit binnen- en buitenland komen kijken.
De ganzen zijn het best te zien vanaf de dijk langs de Waal.
Waar: De Ooijpolder ligt in de uiterwaarden van de Waal,
vlakbij Nijmegen. Het is een beschermd natuurgebied.
Wat ga je doen: Je kunt hier heerlijk wandelen en fietsen.
Fietsen zijn te huur bij Hotelcafé Oortjeshekken. Er zijn geen
uitgestippelde routes, maar van Staatsbosbeheer mag je op
vele plekken ‘struinen’.
Even rusten: ‘Huiskamercafé’ Oortjeshekken is een leuke
plek voor koffie met taart, lunch of diner. Je kunt ook blijven
slapen.
Meenemen: Verrekijker en waterdichte laarzen.
Meer informatie: Natuurgebied: www.staatsbosbeheer.nl
(Gelderse Poort). Horeca en fietsverhuur,
bel 024 - 663 12 88 - www.oortjeshekken.nl

Reisdingen

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

Handige sneeuwschoenen

Bescherming tegen het winterzonnetje

Er is niks mooier dan een winterlandschap.
Het is jammer dat je het vaak alleen van een afstandje kunt bekijken. Door de diepe sneeuw
kun je moeilijk lopen.
Met deze sneeuwschoenen kun je zelfs in de
diepe poedersneeuw, moeiteloos wandelen.
Verkrijgbaar bij Bever Zwerfsport,
www.bever.nl voor € 139,95

De gevoelige huid van jonge kinderen heeft in de zon extra
bescherming nodig. Met deze zonnebrandcrème factor 30
kan je kind met een gerust hart de winterzon in. En jij natuurlijk ook. De crème is dermatologisch getest en geschikt voor
gevoelige huidsoorten.
Verkrijgbaar bij Bever Zwerfsport, www.bever.nl voor € 13,95

ANWB Wegenatlas Alpen
Wintersport in de Alpen of op vakantie naar het
Italiaanse merengebied? Deze wegenatlas wijst je
de weg. Deze handzame atlas biedt kaarten van
het hele Alpengebied. Wintersporters vinden in
de atlas alle praktische informatie terug over hun
skigebied.
Verkrijgbaar bij de ANWB-winkels voor € 10,95

In elk restaurant
een andere gang
Culinair wandelen: Een bijzondere sensatie, wandelen door een donkere stad en in wisselende restaurants
een gerecht eten. De gids vertelt culinaire verhaaltjes.
Waar: In Den Bosch, Maastricht, Groningen, maar
voor het wereldse gevoel ga je naar Vlaanderen, bijvoorbeeld Antwerpen of Gent.
Wat ga je doen: In een groepje wandel je door een historische binnenstad. Je komt meer te weten over de
culinaire geschiedenis en leg je 3 of 4 keer aan in een
goed restaurant voor een maaltijdgang: aperitief met
hapjes, voor-, hoofd- en nagerecht.
Wat kost het: Afhankelijk van het aantal gangen:
€ 40 tot € 70.
Meer informatie: bel 073 - 621 23 46
www.culinairwandelen.nl in Den Bosch en Maastricht. Bel 050 - 5268191 - www.culinairwandelen.com
in Groningen - www.vizit.be in Vlaanderen.

Wakkere winterdieren
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Wat: Dierentuinen zijn het hele jaar open. Waarom zou je er ook niet
eens in de winter heengaan?
Waarom: De dieren zijn actiever en reageren meer op bezoekers. Verzorgers hebben meer tijd en organiseren leuke activiteiten.
Wat is er te doen: Tijdens ‘Winterlicht’ in de kerstvakantie is Dierenpark Emmen 7 avonden open en verlicht. Met onder meer een lasershow op een decor van de Afrikaanse savanne. In Amersfoort kun je
op 29 en 30 december mee met de ‘Winteravondwandeling’. En tijdens
MidwinterZoo in Rotterdam neemt de verzorger je mee langs ijsberen,
pinguïns en rendieren.
Wat kost het: € 10 tot € 17,50 per persoon.
Meer informatie: Emmen bel: 0591 - 85 08 55
www.dierenpark-emmen.nl. Amersfoort bel: 033 - 422 71 00
www.dierenparkamersfoort.nl. Rotterdam bel: 010 - 443 14 95
www.rotterdamzoo.nl

nieuws

Spoorwegmuseum
Utrecht in wintersfeer
Het Spoorwegmuseum in Utrecht is dit jaar weer Winter Station van 19 december
tot 5 januari 2009.
Winter Station staat voor kerstbomen,
kerstslingers, Hollandse winterkost en…
schaatsen. In het hart van het museum
is een ijsbaan aangelegd met in het midden een grote locomotief. Neem daarna
plaats in de historische carrousel met galopperende paarden. Of laat je vermaken
door de verhalenvertellers in Dickens-

kostuum. Zangkoren brengen aria’s en
kerstliedjes. Natuurlijk ontbreekt de
koek&zopie-tent niet.

Het Spoorwegmuseum is langer
open tijdens Winter Station.
Het museum is geopend van
19 december tot 5 januari van
10.00 uur tot 19.00 uur.
Op 24, 25, 26 en 31 december
tot 17.00 uur.
Meer informatie:
www.spoorwegmuseum.nl
Bel: 030 - 230 62 06.
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Camera in de aanslag
Wie de wadden bezoekt, moet een zeehondentocht doen. Deze dieren
horen bij de wadden. Vanaf Vlieland is het mogelijk robbentochten te
maken, als het weer het toelaat. Voorzien van een reddingsvest stappen
we aan boord van een snelle boot. Na 15 minuten varen zien we de eerste
zeehonden. Ik houd mijn fototoestel in de aanslag. Het water stijgt alweer, maar de zeehonden genieten nog even op de kleine stukjes drooggevallen wad.

Te klein om te verdwalen
Overal in het dorp kun je fietsen huren. Wij
zijn geen echte fietsers. Maar de fietspaden zijn goed en het eiland is zo klein dat
je er niet echt kunt verdwalen. Tijdens ons
tochtje komen we een paar wilde runderen tegen. Prachtige dieren, maar toch wel
erg groot. Dus we blijven een beetje op afstand.

Van schoenen tot badeend
Een leuk uitstapje is een tocht met de Vliehorst Express richting de ‘Sahara van
het noorden’. We bezoeken een drenkelingenhuisje dat vol staat met jutterswaar. Van een octopus tot spenen en reddingsboeien. De vuurtoren ligt op het
40 meter hoge Vuurboetsduin. Het hoogste duin van alle Waddeneilanden.

dichtbij: vlieland

Rust en ruimte
Van alle Waddeneilanden ligt Vlieland het verst verwijderd van de kust. Een vakantie op Vlieland begint meestal in Harlingen, zodra je aan boord gaat van de ‘OostVlieland’. De overtocht duurt ongeveer 1½ uur. Een reportage van Renée Blom over
dit bijzondere Waddeneiland.

Terug in de tijd
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Vanaf de boot loop je zo Oost-Vlieland in.
Het enige dorp op het eiland. Vroeger waren er 2 dorpen, maar de kracht van de zee
maakt het eiland kleiner. Het dorp WestVlieland is daardoor in de zee verdwenen.
Nu doen ze er alles aan om het eiland te beschermen. Het dorp wordt beschermd door
een dijk en rondom zijn bossen en duinen.
In Oost-Vlieland staan verschillende oude
panden. De geschiedenis gaat terug tot
1245. Dankzij de winkels, terrasjes, kleine
musea en uitgaansgelegenheden is er veel
te doen.

Leerzaam wandelen met gids

Paradijs voor vogels
Vlieland is een paradijs voor mensen die
graag naar vogels kijken. Met hun verrekijkers en fototoestellen in de aanslag proberen
ze bijzondere soorten te zien. En het is waar.
Ik heb nog nooit zoveel verschillende vogels
gezien. Van meeuwen tot 2 lepelaars en van
een fazant tot kleine strandlopers. Het afwisselende landschap maakt dit eiland een
goede bestemming voor mensen die houden
van natuur, ruimte, rust en gezelligheid.

Regelmatig organiseert Staatsbosbeheer wandelingen over het eiland. Wij besloten mee te
doen aan een wandeling door de bossen onder
leiding van een gids. Hij wees ons op de bijzondere orchideesoorten en andere beschermde planten, die er volop te vinden zijn. Ook
leerden we veel over de dieren die er voorkomen en hoe het komt dat het eiland er uitziet
zoals het nu is.

Uitwaaien op het strand
Tijd voor een strandwandeling. We drinken eerst een heerlijke kop warme
chocolademelk in strandpaviljoen Het Badhuys. Vanuit het paviljoen kijken
we uit op het strand, waar kinderen spelen en zoeken naar schelpen. Mensen wandelen er met de hond en een man probeert zijn vlieger in de lucht
te houden. Een groepje galopperende paarden trekt de aandacht. Schepen
varen langzaam voorbij.
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Algemene informatie Vlieland

Accommodaties:

Vanaf Noord-Holland gezien, is Vlieland het 2 Waddeneiland.
Op het eiland ligt maar 1 dorp: Oost-Vlieland.
e

Bewoners:

van een strandhotel met zwembad, bowling- en tennisbanen
tot vakantiewoningen en knusse hotelletjes in het dorp.

Recept spaghetti met knoflook, olie en chilipeper

Musea:

Benodigdheden
• 350 gram spaghetti
• 3 teentjes knoflook
• ½ rode chilipeper
• handjevol peterseliesnippers
• olijfolie van de eerste persing
• snufje zeezout
• Eventueel: geraspte pecorino (harde schapenkaas) of parmezaanse kaas

1137

Tromp’s Huys, www.trompshuys.nl en De Noordwester,
www.denoordwester.nl

Oppervlakte:

Bijzondere activiteiten:

ruim 4000 hectare

Excursiemogelijkheden en activiteiten:

26 december een Kerstcross, 29 december een optreden van het
Vlielander Zeemanskoor en 1 januari de Nieuwjaarsduik bij het
Badhuys.

robbentochten, tochten met huifkar, wandelingen en fietstochten met gidsen, huren van IJslandse paarden.

Openbaar vervoer:

www.vlieland.net
Foto’s en tekst: Renée Blom

Renée Blom:“Op het eiland ontmoetten we mensen
die er al heel vaak waren geweest. En eerlijk gezegd
kan ik me er nu wel iets bij voorstellen. Nederland is
prachtig en dit Waddeneiland ook. Zodra je aankomt
voel je je helemaal weg van alles. De frisse zeelucht,
de ontspannen sfeer, de vriendelijke bevolking en het
afwisselende landschap zorgden ervoor dat we ons
drukke leven even konden vergeten. Het was alleen
maar genieten.”
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In het bos en de duinen, net buiten het dorp aan de
Badweg, ligt hotel DoniaState. Een uniek plekje op
Vlieland. Op slechts 5 minuten loopafstand van het
gezellige dorp en op 10 minuten loopafstand van het
Noordzeestrand.
Hotel DoniaState is in mei 2008 nieuw gebouwd en
telt 32 kamers, waarvan 12 kamers met bad en douche
en 20 kamers met douche. Alle kamers beschikken over
een terras of balkon met prachtig uitzicht over bos en
duin. Verder beschikt het hotel over een ontbijtzaal,
entreehal met leestafel en gratis internet gebruik,
schoonheidssalon en zonnebank.
Geniet van bos en duin, strand en zee. Een paar
dagen heerlijk tot rust komen in hotel DoniaState.
Wij verwelkomen u graag en laten u genieten van
alles wat Vlieland te bieden heeft.

Bereidingswijze 2
• Snijd de chilipeper en de knoflook in grove stukken.
• Bak de chilipeper en de knoflook op laag vuur in onverhitte olie.
• Houd het vuur laag, anders wordt de knoflook bitter.
• Draai het vuur uit als de olie begint te borrelen.
• Kook de spaghetti beetgaar in gezouten water. Voeg iets meer zout toe dan normaal. Door de olijfolie verdwijnt de smaak van het zout namelijk een beetje.
• Giet de spaghetti af en breng het gerecht op smaak met het mengsel van knoflook, chilipeper en olijfolie.
• Besprenkel het gerecht met peterseliesnippers en dien het gerecht onmiddellijk
op.
• Strooi er eventueel nog wat geraspte kaas over.

Paviljoen Het Badhuys
en vertrek Vliehorst Express
Dorp Vlieland - Oost

Duingebied
met wilde runderen
Bossen

Sahara van het Noorden
(De Vliehorst met juttershut)

Buon Appetito!

Sicilië

advertentie

De smaak van de zon

D

Prachtig Vlieland

Bereidingswijze 1
• Snijd de chilipeper en de teentjes knoflook in piepkleine snippertjes.
• Besprenkel de chilipeper- en knoflooksnippers royaal met olijfolie van een goede
kwaliteit.
• Voeg de peterselie toe.
• Kook de spaghetti beetgaar in gezouten water. Voeg iets meer zout toe dan normaal. Door de olijfolie verdwijnt de smaak van het zout namelijk een beetje.
• Giet de spaghetti af en breng het gerecht op smaak met het mengsel van knoflook, chilipeper, peterselie en olijfolie.
• Dien het gerecht onmiddellijk op.
• Strooi er eventueel nog wat geraspte kaas op.

Voor meer informatie VVV:

met de veerboot vanaf Harlingen.
Informatie: www.rederij-doeksen.nl
Let op: de auto mag niet mee!
Meer informatie: VVV 0562 - 45 11 11

V

Er zijn 2 verschillende manieren van bereiden:

bus

Bereikbaarheid:

DoniaState

Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen

Prijzen

Fietsarrangement

Kamer met bad en douche Vanaf € 79.00 per nacht
Kamer met douche
Vanaf € 69.00 per nacht

Twee overnachtingen inclusief ontbijt op basis
van een kamer met douche, op de tweede avond
een heerlijk driegangen diner in restaurant de
Herbergh van Flielant en gebruik van fiets tijdens
uw verblijf. Prijs vanaf € 99.00 per persoon.

• Kamerprijzen zijn per nacht op basis van twee

personen, inclusief ontbijtbuffet en exclusief
toeristenbelasting.
• Korting bij gebruik 1 persoon € 15.00 per nacht.
• Derde persoon (kind van 2 tot 10 jaar) 50%
korting – alleen mogelijk op kamer met bad.
• Kinderbedje € 15.00 éénmalig.
• Huisdieren zijn niet toegestaan

Pasta en olijfolie zijn sleutelwoorden in de Italiaanse keuken. Ook al komt pasta oorspronkelijk niet uit Italië en is olijfolie niet altijd het belangrijkste keukenvet geweest.
Deze keer een lekker pittig pastarecept: met chilipepers, knoflook en olijfolie.
Ook Sicilianen eten graag een bordje pasta, als voorgerecht. Bijvoorbeeld pasta
met gehakte pistachenoten en spek of met
kikkererwten of tuinbonenpuree. En niet
te vergeten “zwarte spaghetti” met de inkt
van de inktvis. Maar ook spaghetti met
knoflook (aglio), olijfolie (olio) en chilipeper (peperoncino). Een recept juist lekker omdat het eenvoudig is. Het gerecht is
snel en gemakkelijk te bereiden. Het is een
gezond alternatief voor een frietje mét of
een diepvriespizza. Aardig is ook dat dit
gerecht de zintuigen prikkelt en wonderen
verricht bij een verkoudheid.

Adres: Badweg 2, 8899 BV Vlieland, tel.: 0562 451 386, email: info@doniastatevlieland.nl, web: www.doniastatevlieland.nl
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De chilipeper komt uit Mexico. Daar worden vandaag de dag meer dan 100 varianten geteeld. De chilipeper is ongeveer

9000 jaar oud. De indianenstam Azteken
gebruikten chilipepers in uitdrijvingsrituelen. Zo is er het verhaal over hun god
Tezcatlipocam, dit betekent Rokende
Spiegel. Deze god vermomt zich als chilipeperverkoper als hij voor het eerst aan
zijn toekomstige bruid verschijnt.
De Spanjaarden hebben de chilipeper
vanuit Mexico meegenomen naar Sicilië.
Daar heeft deze pikante specerij nu een
basisplek in de keuken.
Ook over knoflook valt wat te vertellen.
Een Siciliaans spreekwoord is “dari cutiddati cu’ l’agghiu”. Dit betekent iemand
“een dolkstoot geven met knoflook”. De
betekenis stamt uit de tijd dat op Sicilië
een mes het zwaard van het gewone volk

was. Mannen smeerden hun messen in
met knoflook voordat ze aan een duel
begonnen. In knoflook zit namelijk arsenicum. Dit heeft een verdovende werking.
Zo waren de verwondingen die de vechtende mannen elkaar toebrachten minder pijnlijk.
Tekst en foto’s: Loes Janssen
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op de bank

naar de Sneeuw

Boeken lezen en
luisteren

Naar de sneeuw kan
op allerlei manieren

De boekenkeuze van Over de Wereld.
Gewoon thuis en toch even in een andere wereld.

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

Amerika,
een hoorcollege
moderne geschiedenis
van de VS
door Maarten van Rossem
Prof. dr. Maarten van Rossem beschrijft
op een humoristische manier de ontwikkeling van de Verenigde Staten in
de laatste 100 jaren. In 6 hoofdstukken
vertelt Van Rossem over verschillende
onderwerpen. Zoals: de emancipatie
van de zwarte burgers, de New Deal en
de periode van de Koude Oorlog. Een
boeiende reis door de geschiedenis
van de enige overgebleven supermacht
Amerika. Onmisbaar als u de achter-

gronden van het Amerika van nu wilt
begrijpen.

Voorgelezen door Maarten van Rossem
Luisterduur 2 uur 39 minuten
Bestellen:
www.luisterrijk.nl/overdewereld
normaal € 21,99
met kortingscode 3430-12-754
slechts € 19,79.

worden ontvoerd. De vrouw overleeft
de moordpartij op pure wilskracht. De
gevolgen zijn hartverscheurend.

Voorgelezen door Arthur Japin
Luisterduur 11 uur
Bestellen:
www.luisterrijk.nl/overdewereld
normaal € 23,95
met kortingscode 3430-12-084
slechts € 21,55.

door Arthur Japin
Een pioniersfamilie is op weg naar het
westen. De familie wordt overvallen door
een groep Comanche-indianen. Granny,
de moeder van het gezin, wordt mishandeld. Haar man, dochter en schoonzoon
worden voor haar ogen gedood en enkele van haar kinderen en kleinkinderen

door Bernhard Schlink
Dit boek is het eerste luisterboek ter wereld dat verschijnt op een micro SD-kaart. Een kaartje ter
grootte van een vingernagel. Om de roman te horen stop je dit kaartje in je telefoon, computer of
GPS. Michael Berg, een jonge Duitse scholier, kan alleen nog maar denken aan Hanna. Zij is een tramconductrice die tweemaal zo oud is als hij. Ze geven zich hartstochtelijk over aan de liefde. Daarna
leest hij haar telkens voor. Het ene boek na het andere, de hele wereldliteratuur. Maar van de ene dag
op de andere is Hanna verdwenen. Zij blijft in zijn herinnering rondspoken. Tot hij haar terugziet op
een plaats waar hij haar nooit had verwacht.
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In de Vogezen zijn 6 wintersportplaatsen. De gezellige skioorden liggen tussen de 650 en 1.366 meter hoog.
Meer zien: www.vosges-lorraine.com.

De overgave

Zittend de berg af

Een wereldprimeur… mobiel luisteren!
De voorlezer

Voorgelezen door Hans Croiset
Bestellen: www.cossee.com
Leestijd: 300 minuten
ISBN 978 90 5936 2321
Prijs € 19,90

Dichtbij huis

Wereldprimeur
De grootste literatuur op het kleinste formaat
Luisteren via je mobiele telefoon, laptop en gps

Hans Croiset leest

Mensen met een lichamelijke beperking kunnen ook op wintersport. Race gewoon de berg af met de skislee of op de mono-ski.
Meer zien: Vereniging van Gehandicapte Wintersporters,
www.vgw-online.nl of bel: 071 512 59 87.

Helemaal anders!
Geen zin in skiën, langlaufen of snowboarden? Ga dan
naar Fins of Zweeds lapland op huskysafari.
Meer zien: www.buroscanbrit.nl of bel Buro Scandinavia,
telefoon: 020 462 10 23.

Bernhard Schlink
De voorlezer

Met de trein
Cossee micro SD luisterboek
Integrale versie, duur 300 minuten

Steeds populairder worden ze, de wintersportreinen SkiTrein en Alpen Express. Elke vrijdagavond vertrekken ze vanaf
Utrecht Centraal naar de Alpenlanden.
Meer zien: www.skitrein.nl en www.alpenexpres.nl
of bel: 015 213 36 36.
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Traditioneel instrument: de cirkelgong

Openbaar vervoer

Angkor Wat in de regen

Wachtend meisje

Veevervoer

Vervoer van aardewerk

Ta Prohm tempel is ‘teruggegeven’ aan de natuur

Inktvis

‘Killing Fields’

Een buitenwijk van Siem Reap

Koninklijk Paleis te Phnom Penh

Wasserij op de markt

In beeld

Cambodja

Verkoop gebakken spin

Cambodja is minder bekend dan buurlanden Thailand en Vietnam. Geen massatoerisme. Ongekende gastvrijheid van de lokale bevolking. Mysterieus en land van
uitersten. Over de Wereld brengt in beeld: Angkor. ’s Werelds meest indrukwekkende tempelcomplex. Maar ook vind je er de overblijfselen van het huiveringwekkende regime van Pol Pot.
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Stel hier je overheerlijke maaltijd samen

Tuin Koninklijk Paleis

Een van de cynisch lachende beelden

Monnik in het tempelcomplex

Markt op de weg naar Aranya Prathet bij de grens met Thailand

‘Uitkijk’ Koninklijk Paleis
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Cambodja
Cambodja ligt in Zuidoost- Azië aan de golf van Thailand met als
buurlanden: Thailand, Laos en Vietnam.

Beste reistijd:

van november tot en met februari. Het regenseizoen is van juli tot oktober.
Taal: De officiële taal van Cambodja is het Khmer. Ouderen
spreken vaak nog Frans. De jongeren spreken verrassend goed
Engels.
Geld: De munt van Cambodja, de riel, maar je kunt met Amerikaanse dollars overal terecht.
Toegankelijkheid: Voor rolstoelgebruikers zijn er weinig
tot geen faciliteiten.
Reizen naar Cambodja: vlieg naar Bangkok (Thailand).
En ga vanaf daar met auto verder.
Aan te bevelen zijn rondreizen door Cambodja, al dan niet in
combinatie met Thailand en/of Vietnam.
Bijvoorbeeld met reisorganisaties als: FOX, Kuoni, Djoser of SRC.
Inentingen: vraag informatie bij de GGD in je gemeente.

Dick Koelemeij: “Cambodja is één van de armste
landen van Zuidoost-Azië. Er heerst nog grote armoede en het verschil tussen rijk en arm is enorm.
Dit is vooral merkbaar als je reist van Phnom Penh
naar Siem Reap. Maar de bevolking is zeer vriendelijk
en behulpzaam. In Phnom Penh en Siem Reap zijn
uitstekende restaurants waar je
zowel lokaal en internationaal
kunt eten. Het tempelcomplex
in Angkor is adembenemend
mooi, vooral het deel dat aan de
natuur is ‘teruggegeven’.”
Fotograaf, Dick Koelemeij, varend op het Tonle Sap Meer

www.overdewereld.nl

Ook makkelijk lezen!
Op www.overdewereld.nl lees je meer over ons blad. Ook vind je nieuws en tips voor
meer lezen en zien. Ook www.overdewereld.nl voldoet aan de eisen voor makkelijk lezen: teksten kort en bondig, een prettige leesbaar lettertype, de lay-out overzichtelijk,
de knoppen zijn groot en veel aandacht voor beeld. Kom regelmatig kijken. Het is nog
maar het begin. Reisblad Over de Wereld groeit en www.overdewereld.nl groeit mee.

Meer weten:
www.landenweb.net/cambodja/ voor meer foto’s
reisverhalen en achtergrondinformatie

Foto´s en tekst: Dick Koelemeij

Aranya Prathet
Siem Reap / Angkor
Meer van Tonle Sap
Kampong Thom
Skuon
Phnom Penh /
‘killing fields’
Mekong rivier

advertentie

Speciale wensen?

Landstede Buitengewoon Reizen
‘De wereld aan je voeten’
Landstede Buitengewoon Reizen is een specialist op het gebied van individuele reizen. Het aanbod bestaat uit reizen
voor mensen met en zonder beperking. Voor iedereen dus die
op zoek is naar een mooie vakantiebestemming. Gerda van
’t Land: “Waar wij voor staan? Wij willen een geïntegreerde
wereld. We boeken reizen voor mensen met een lichamelijke
beperking samen met bijvoorbeeld hun familie of vrienden.
De wereld aan je voeten, voor iedereen.”

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

Alle reizen van Landstede Buitengewoon Reizen zijn maatwerk.
Aan de hand van een vragenlijst wordt een offerte opgesteld.
Past deze aanpak bij je? Neem dan eens contact op.
Landstede Buitengewoon Reizen is aangesloten bij SGR en ANVR
en is ook lid van de Branchevereniging Aangepaste Vakanties.
Gerda van ‘t Land
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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)

Meer weten?
Kijk op www.buitengewoonreizen.nl - bel: 038 455 70 30 - of bezoek de winkel: Diezerkade 3, 8021 CW Zwolle

Cuba
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stedentrip ijsland

24 uur licht

Reykjavik met
kids

De 2e dag naar Reykjavik. Bijzonder vonden we dat het 24 uur licht bleef. We waren er op 21 juni en het was heel mooi
weer. Reykjavik is een havenstad, maar
niet zo groot. Een stad met dure, luxe designwinkels en veel toeristenshops. Ook
hebben we de grote Hallgrims-kerk bekeken.

Helene Smit ging samen met haar zoon Pieter, naar
Reykjavik: “3 dagen Reykjavik, een ervaring voor je
leven. IJsland is apart en met geen enkel ander land
te vergelijken. Als je houdt van natuur, ruimte en extreme landschappen, dan moet je hier naar toe. Voor
kinderen is er veel te beleven. Het is spannend en
uniek.”

Rondom Reykjavik
Heel mooi. We maakten met een
bus een rondrit in de omgeving van
Reykjavik en brachten een bezoek
aan een energiecentrale. De energie
wordt vanuit de grond opgewekt.
En verder, onder de indruk geraakt
van een Thingvellir: een scheur in
de aarde die is ontstaan door aardbevingen. IJsland is erg gevoelig voor
aardbevingen die bijna dagelijks
voorkomen. Dit gebied staat op de
werelderfgoedlijst van UNESCO.

Dichtbij
IJsland ligt dichterbij dan je denkt. Het is maar
3,5 uur vliegen. En dan: wauw, wat een prachtig
uitzicht al meteen vanuit het vliegtuig. Bergen,
kraters, rivieren en leegte. Soms net een maanlandschap.

Museum met uitzicht
Bezoek ook Perlan, de parel. Het is een museum, met daarbij een exclusief restaurant dat ronddraait. Echt de moeite waard. Perlan bestaat uit zes watertanks op
de heuvel Oskjuhild. Daarop is weer een 14 meter hoge glazen koepel gebouwd.
De koepel krijgt stevigheid door een stalen buizenstelsel, waardoor in de winter
warm water wordt gepompt en in de zomer koud water. Vanuit de glazen koepel
heb je een prachtig uitzicht.

Geysir en Gulfoss
Warmwaterbronnen
Meteen vanaf het vliegveld gaan we door naar de Blue Lagoon: zwemmen in warmwaterbronnen. In de spa gaat een moderne inrichting samen met de puur natuur
warmwatergeisers. Drink een Bluelagooncocktail in het water. Tip: doe vast crèmespoeling in je haar voordat je het water in gaat. Anders kun je je haren 3 dagen lang
moeilijk kammen. Dit komt door de samenstelling van het water.

Door naar de geisers van
Geysir en naar de waterval
Gulfoss. Wat een natuurgeweld. De geiser Strokkur is nog actief, sinds
kort 1 keer per week.

Het water op
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Een walvisvaart hoort erbij. Spannend. Vanaf de haven
van Reykjavik kun je en paar keer per dag walvissen en
dofijnen spotten. Vol verwachting gingen we mee. Helaas… Geen geluk. Maar geen walvissen of dolfijnen gespot, dan mag je het kaartje opnieuw gebruiken voor een
volgende vaart. Wel hebben we water- en zeevogels gezien en onbewoonde eilanden. Schitterend. En de lucht
is zo fris. Het maakt je hoofd leeg.
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Reykjavik, IJsland
IJsland is een eiland dat tussen Groenland en Europa in ligt. Reykjavik is de hoofdstad. Dit
ligt aan de Zuidwestkust. De zeeën om IJsland heen zijn de Atlantische Oceaan, de Noordelijke IJszee, Straat Denemarken en Straat Davis.

IJsland
Inwoners: Het dunbevolkste land van Europa. Er wonen 270 000 mensen, de meeste
rondom de hoofdstad.
Taal: IJslands. Het Deens en Engels wordt overal gesproken en verstaan.
Geld: de IJslandse kroon.
Hoe kom je er: Met ICElandair
Beste reistijd: van juni tot eind augustus. Maar een stedentrip kan altijd.
Het klimaat: een koel zeeklimaat: koel in de zomer en milde winters.
Slapen: in een guesthouse of hotel.
Boeken: Trolltravel telefoon: 087 619 85 25 - www.trolltravel.com - info@trolltravel.nl
Speciale wensen: Dolfijn begeleide vakanties – www.dolfijnvakanties.nl info@dolfijnvakanties.nl of bel: 0174 – 293369.

Reykjavik

Over de Wereld - Reisblad in duidelijke taal

Tekst: Helene Smit en Gertruud van Kempen - Beelden: Helene Smit

Helene: “Uiteraard is IJsland ook geschikt voor een langere vakantie. Maar, je gaat wel naar een rustig gebied.
En, je kind moet wel van natuur houden. In Reykjavik kun
je goed eten en drinken. Ook de prijs viel erg mee.”

Meer zien:

Pieter: ”Ik vond het geweldig. Je kunt in IJsland veel verschillende dingen zien en veel doen. Vooral als je rondtrekt.”

Meer weten:

DVD: Pilot guides: IJsland en
Groenland. Te verkrijgen bij
www.bol.com voor € 9,99.

www.ijsland.nl. De Nederlandse website over IJsland.

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)

advertentie

Speciaal voor onze lezers
15-daagse kennismakingsreis Zuid-Afrika
Na deze reis ben je een unieke ervaring rijker!
Het programma in het kort:

U HOEFT GEEN REKENING
TE HOUDEN MET HET VERKEER,
WANT DAT IS ER NIET
NEEM UW EIGEN AUTO MEE NAAR IJSLAND!
Bent u er al geweest? Heeft u al geprobeerd overweldigd door indrukken midden in de ruige en fascinerende natuur te staan op IJsland?
Heeft u de unieke klippeneilanden in het onvoorspelbare weer al verkend? Heeft u het licht van het ene moment op het andere zien
veranderen? Heeft u het gevoel gehad ergens te zijn waar nog nooit iemand eerder is geweest? Geen files van toeristen, alleen serieuze
reizigers op jacht naar die speciale belevenis. Dat is nu precies wat Smyril Line in het Noord-Atlantische gebied te bieden heeft.
Met Smyril Line heeft u de kans om IJsland van haar beste kant te beleven. Vooral als u uw eigen auto bij u heeft.
T R O L L T R AV E L · R O T T E R D A M S E W E G 1 9 1 · 3 3 3 2 A H Z W I J N D R E C H T · N E D E R L A N D
T E L + 3 1 7 8 6 1 9 1 7 0 0 · FA X + 3 1 7 8 6 1 9 8 5 1 0 · I N F O @ S M Y R I L - L I N E . N L · W W W. T R O L LT R AV E L . C O M

I J S L AND · F ÆR Ø E R
CR UI S E

W W W. S M Y R I L - L I NE . C O M

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
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reizen op tv

Nieuwe afleveringen
Villa Felderhof!
Op 24 december start een nieuwe
4-delige serie Villa Felderhof. Rik
Felderhof ontvangt bekende Nederlanders in zijn landhuis aan de Côte
d'Azur. Dit seizoen zijn dat:
•
•
•
•

Gordon en Yolanthe Kabau van Kasbergen
Henkjan Smits en Maurice de Hond
Natasja Froger en Jörgen Raymann
Catherine Keyl en Danny de Munk

Op woensdag 24 december 2008 start de eerste
aflevering, 20:30 uur, Nederland 1

lezersactie

ver weg

Ook op reis met kinderen of kleinkinderen?
In ‘Kids ver op reis’ staan reisverhalen voor avontuurlijke gezinnen. 30 Families vertellen openhartig over hun vakantie naar: Afrika, Azië
en Latijns-Amerika. Leuke voorbereiding voor jezelf en de kids. Lezers van Over de Wereld kunnen het boek met korting bestellen. Van
€ 23,90 voor € 17,90.
Ga naar www.tegastin.nl/kidsopreis.html
of bel: 024 3552534 en vermeld de actiecode odw.

advertentie

22

Met de camper door
Amerika

Reizen door Amerika met kinderen is leuk. Zij kennen Amerika vaak al een beetje
van tv. Maar er zelf rondreizen met een camper spreekt pas echt tot de verbeelding.
Erika Nagtegaal start haar rondreis in New York. Daarna trekt ze samen met haar
gezin verder naar het Oosten.
New York

Sirenes als in films

Net aangekomen in het hotel in New York: wat een drukte.
Het leven in New York gaat 24 uur per dag door. De stad slaapt
niet en is altijd in beweging. De volgende dagen verkennen
we de stad. Een groot deel te voet. Je ziet zo veel en proeft de
sfeer. In Central Park bijvoorbeeld. New Yorkers picknicken
hier en spelen honkbal.

Langs Broadway en Time Square passeren we veel winkels en leuke stadsparken. Het is warm. Regelmatig zoeken we de schaduw op en drinken
water uit de fonteintjes. Taxi’s en
auto’s rijden voorbij. Af en toe hoor
je sirenes van de politiewagens zoals
in echte films. Aangekomen bij Battery Park spartelen de kinderen in
de sproeiers. Op het Vrijheidsbeeld
genieten we van het uitzicht.
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We rijden rustig aan richting Massachusettes en we stoppen onderweg
om te lunchen. De kinderen vinden
het leuk en onderweg lezen ze en tekenen ze. In een boek zo dik als een
telefoonboek hebben we de nieuwe
camping uit gezocht. Deze ligt in een
natuurpark. We hebben een plek direct aan het water met uitzicht over
een mooi meer. De kinderen sprokkelen hout voor het kampvuur en
maken de salades klaar voor het eten.
Inmiddels branden de olielampen en
wordt het eerste vlees geroosterd.

kleintjes

Informatie
Amerika

Uitzicht over het water

Aantal inwoners: 300 miljoen
Officiële taal: Engels, in Florida ook Spaans.
Ligging: Amerika heeft in totaal 50 staten. De Westkust grenst
Avontuur per camper
Met de Camper rijden we via de Garden State Parkway
naar het Noorden. Vervolgens door richting Connecticut waar we in een natuurpark een ruime plek voor onze
camper vinden. Midden in het bos en aan een meer. Heerlijk rustig en helemaal op onszelf. De kinderen roosteren
marshmallows in het kampvuur.

aan Stille Oceaan en de Oostkust aan de Atlantisch Oceaan.
Ook Alaska en Hawai horen bij USA. Paspoort : Geldig tot na
terugkomst uit Amerika. Moet machinaal leesbaar zijn. Er mag
maximaal 1 persoon in het paspoort staan. Kinderen moeten
een eigen paspoort hebben.
Geld: USA dollar. Pinnen kan met Maestro/Cirruslogo.
Camper huren: www.travalhome.nl of bel 040 211 39 38.

Foto’s en tekst: Erika Nagtegaal

Geen bereik
Naarmate de reis vordert, komen we in een steeds dunner bevolkt gebied. Zelfs de
mobiele telefoons hebben geen bereik hier. Eigenlijk wel lekker zo. We rijden richting
het Green Mountain National Forest en zijn op weg naar de staat Vermont. Route
nummer 100, leidt ons via het kleine plaatsje Jamaica. Hier doen we wat boodschappen bij een plaatselijke kruidenier. Het lijkt of de tijd stil heeft gestaan. We besluiten
een camping in de buurt te zoeken. We willen hier graag langer blijven. Het wordt
Jamaica State Park camping.

Gloucester en Boston

New England en Maine

Vlakbij Boston is een mogelijkheid om walvissen op zee te bekijken. We kopen kaartjes en gaan aan boord van het schip. Nog maar net onderweg passeren we een aantal
bultrugwalvissen. Enorm indrukwekkend om ze zo dichtbij te kunnen zien. In Boston
wandelen we langs de Freedom Trail en passeren zo alle bezienswaardigheden in de
stad.

We rijden door New England.
Prachtig is het hier! Lieflijke stadjes
met houten huizen en veel kleurrijke ‘hanging baskets’. Onderweg
passeren we de White Mountains.
Een mooi bergachtig gebied. Na
een paar dagen hier rijden we naar
het Arcadia National Park in de
staat Maine. Het is een schiereiland
aan de kust. Er rijdt een busje rond
die stopt bij diverse haltes, zodat je
overal kunt instappen en uitstappen. Handig, zo kan de camper op
de camping blijven. We bezoeken
Bar Harbour. Een vissersplaats met
mondaine winkels. Er gaan diverse
cruiseschepen voor anker.

Erika Nagtegaal: “Ruim 3
weken Amerika. Wat een
ervaring, enorme afwisselend en leuk. Vooral ook,
omdat we het niet alleen
door onze eigen ogen
hebben bekeken, maar
ook door de ogen van onze dochters. En dat geeft
een verrassend beeld, want zij letten op andere dingen. Amerika is een ideaal vakantieland om met de
camper doorheen te reizen. Op je gemak rijden met
‘een vakantiehuis op wielen’ en stoppen wanneer
je wilt. Je kunt er nog volop genieten van de rust en
ruimte.”

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


Australia
In de Nederlandse bioscopen is vanaf 18 december te zien de film: Australia. Een romantisch avontuur dwars door Australië.
www.australiamovie.nl


Expositie Kinderen uit Azië
In Bibliotheek Rivierenland, vestiging Tiel, is
nog tot eind december de expositie te zien:
Innocent Child. Fotograaf Frank Broekhuizen
presenteert 23 foto’s van kinderen uit Azië.
De beelden zijn afgedrukt op canvas van 1 bij
1.5 meter. Meer informatie: www.fotobb.nl en
www.bibliotheekrivierenland.nl.


Haarlem smaakt naar meer
Wandelen door Haarlem met als thema: winkelen, uitgaan en musea. Op www.haarlemsmaaktnaarmeer.nl kun je de routes downloaden van deze verrassende themawandelingen.
Of bel: 023 511 31 41.


Vakantiebeurs
12 beurshallen vol met vakantieplezier. De
vakantiebeurs in de Jaarbeurs Utrecht is van
woensdag 14 tot en met zondag 18 januari
2009. Meer op www.vakantiebeurs.nl.


Reisorakel
Maine - Arcadia National Park
Vermont
New Hampshire

New York

Mystic Sea Port

Massachusetts
- Boston
Connecticut

Een van de laatste stops is het plaatsje Mystic
aan de kust. De moeite waard om doorheen te
wandelen. Bij een barretje drinken we iets en genieten van de sfeer. We hebben een camping uitgekozen met een zwembad. De kinderen vinden
het heerlijk om even het water in te duiken.



Picturevakanties

Meer zien?
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Op zoek naar een groepsreis naar Cuba? Een
fietsvakantie door Vietnam? Op www.reisorakel.nl vindt u precies wat u zoekt en welke reisorganisaties deze reizen aanbieden.

De dvd: Ontdek en beleef Noord Amerika. 2 Discs.
Taal: Nederlands.
Te bestellen bij www.bol.com voor € 9,99

Picture Vakanties biedt service en advies voor
(aangepaste) vakantie accommodaties en reizen. Picture Vakanties bundelt mogelijkheden
voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking en/of chronische
ziekte. Meer informatie: www.picturevakanties.nl of bel: 0521 588 411.
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over de wereld puzzel

colofon

Puzzel mee en maak kans op een stedentrip naar Parijs voor 2 personen.
Welk monument?

Stuur de oplossing naar:

Parijs! Slenteren langs de Seine, genieten
van kunst in het Louvre, uitwaaien op de Eiffeltoren. Enne… hoe heet dit bekende monument ook al weer?

Uitgeverij Over de Wereld • Postbus 204
3430 AE Nieuwegein
Vermeld duidelijk: naam, straat, postcode,
huisnummer, woonplaats en telefoonnummer. Mailen kan ook naar:
info@overdewereld.nl

Hoe doe je mee?
Stuur ons een kaartje met je oplossing voor
1 februari 2009.
Welk monument staat er op de foto?

De winnaar maken we bekend in het februarinummer van Over de Wereld.

Parijs: mega modieus én romantisch al vanaf € 109,- per persoon
De liefde, mode, kunst en cultuur, Parijs heeft het allemaal! Nergens anders vind je op loopafstand zoveel monumenten, schilderachtige wijken en karakteristieke eetcafeetjes. Maar ook
internationale restaurants en interessante musea. Van Nood Reizen is dé specialist van Parijs
en heeft meer dan 80 jaar ervaring in excursiereizen per bus. Parijs bezoeken met Van Nood
Reizen is comfortabel! Handig en veilig rijden wij je dwars door het centrum. De reisleiding
geeft professionele informatie en zorgt dat je toegang krijgt tot alle bezienswaardigheden.
Elke busexcursiereis bestaat uit vervoer en overnachtingen inclusief ontbijt. Je kunt je reis
vervolgens geheel naar eigen wens invullen. De reisleiding heeft een excursieprogramma opgesteld waaraan je deel kunt nemen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Wil je liever iets anders
ondernemen, dan kun je in Parijs alle kanten op! Wij nodigen je graag uit voor een bezoek
aan deze attractieve stad. Kortom, iedereen geniet in alle vrijheid op zijn eigen manier van
Parijs en zo hoort het ook.

Prijs ter beschikking gesteld door
Van Nood Reizen.

De smaak van de zon
Sicilië

8

Speciale wensen
Gehandicaptensport

10

Ver weg
Mexico

12

Weekendje weg
Barcelona
Bovenstaande foto:
Zwemmen in Cenote, Mexico
Kijk voor meer Mexico op
pagina 12,13 en 14.
Foto: Paul Brekelmans
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16

Europa
Madeira
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Over de Wereld
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www.overdewereld.nl
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Prijs € 5,00
ISSN 1876-9659
Bovenstaande foto:
Noorwegen
Kijk voor meer Noorwegen op
pagina 21, 22 en 24.
Foto: Renée Blom

Aigotravel en Te gast in
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Ivorytravel
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De zuidafrikaspecialist
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Uw advertentie hier?
www.overdewereld.nl

Dicht bij huis
Herfstachtig Nederland
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Europa
De 7 wonderen van Gran Canaria
en het oude Umbrië 10 / 18

Speciale wensen
Hotelboerderij De koekoeksklok

Weekendje weg
Ålesund in Noorwegen
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De smaak van de zon
Sicilië: een recept met een verhaal

Ver weg
Zuid-Afrika en Colombia

14 / 24

13

8

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

Fotoverantwoording:
istockphoto, p. 3 linksboven, linksonder; p. 13 rechtsboven; p. 22 boven
© 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. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.Uitgeverij Over de Wereld is niet
verantwoordelijk voor ongevraagd ingezonden materiaal en stuurt dit niet terug.

Nummer 0, september 2008
• Nazomers Nederland
• Gehandicaptensport
• Mexico op eigen tempo
• Barcelona met kids
• Madeira: duizend tinten groen
• Radar Reizen
• Luisterboeken
Nummer 1, oktober 2008
• Herfstachtig Nederland
• De 7 wonderen van Gran Canaria
• Het oude Umbrië
• Weekendje Ålesund, Noorwegen
• Sicilië: recept met een verhaal
• Maak kennis met Zuid-Afrika
• Verrassend Colombia

Makkelijk lezen over reizen en bestemmingen dichtbij en ver weg
Over de Wereld wordt gemaakt voor iedereen die houdt reizen en daar op een relaxte manier
over wil lezen. Over de Wereld is een informatief 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.
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 stopzetten 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 2009
Nummer 1, 2009 eind februari.
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. Stuur in een envelop zonder postzegel 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.aboland.nl.
Reisblad Over de Wereld (ODW2-08)
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:
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!

www.overdewereld.nl
info@overdewereld.nl
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Over de Werel d

Jaargang 1, nummer 0
September 2008

Nazomers Nederland

Over de Werel d

Over de Wereld
Reisblad in duidelijke taal

Dicht bij huis

Aan dit nummer werkten mee:
Renée Blom, Loes Janssen, Dick Koelemeij, Dorien
Koppenberg, Erika Nagtegaal, Helene Smit, Hieke
Voorberg, Annebeth Vis, Tineke Zwijgers

Druk:
Drukkerij Roto Smeets, Utrecht

Wil je alle eerdere uitgaven van Over de Wereld ook hebben? Nabestellen kan bij:
www.aboland.nl of bel 0900 226 52 63 (€ 0,10 per minuut). De kosten zijn € 5,00 per
uitgave en € 1,76 verzendkosten. Zolang de voorraad strekt.

Het allernieuwste
reisblad!

Hoofdredacteur: Gertruud van Kempen
Eindredactie: Blaauwconcept

Promotie:
Blaauwconcept, Leusden

Over de Wereld compleet!
Reisblad
Over de Wereld

Uitgeverij Over de Wereld

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

nabestellen

Reisblad
Over de Wereld

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

reisblad over de wereld
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over de wereld

De redactie wenst je een mooi 2009!

Volgende keer
In het nieuwe jaar, rond 27 februari: weer een informatieve, inspirerende en mooie Over de Wereld.
Over de Wereld thuis ontvangen? Of cadeau geven? Dat kan: 6 x Over de Wereld voor € 20,00
Bel: 0900 226 52 63 (€ 0,10 per minuut) of ga naar www.aboland.nl.
• Nederland: verrassende uitstapjes lekker dichtbij
• Engeland: Waarom Wales?
• Marokko moet je beleven
• Cruises: wat kan er allemaal?
• In beeld: China
• De smaak van de zon: een siciliaans recept.
En natuurlijk de vertrouwde rubrieken: Op de bank,
luisterboeken, de agenda, nieuws, speciale wensen

Over de Wereld verschijnt 6 x per jaar. Nummer 1 van 2009 valt op de mat rond 27 februari 2009

Lezersactie
Vakantiebeurs 2009
De kleurrijke wereld aan je voeten
Wacht nog even met plannen maken voor je vakantie! Want van 14
tot en met 18 januari 2009 vindt de Vakantiebeurs weer plaats. Jaarbeurs Utrecht wordt dit keer omgetoverd in ‘Een kleurrijke wereld’.
Maak kennis met ruim 150 kleurrijke landen én hun inwoners. Verdeeld over 6 hallen zijn er tal van presentaties en activiteiten. Doe
bijvoorbeeld mee met de kookworkshops en maak binnen een ½ uur
je eigen wereldgerecht. Nieuw zijn ook de fotoworkshops en de Wereldmarkt. Daar vind je specerijen, kleding en nog veel meer wereldproducten. Kortom: op Vakantiebeurs 2009 proef, zie, ruik en voel je
de wereld.

Lezersaanbieding:
met € 5,50 korting naar de Vakantiebeurs
Als lezer van Over de Wereld kun je met korting naar de Vakantiebeurs. Koop je kaart voor 14 januari 2009 en betaal € 12,- in plaats
van € 17,50.
Bestellen doe je via www.vakantiebeurs.nl.
Bij gebruik van de kortingscode 141219 krijg je automatisch € 5,50
korting.
De entreekaart krijg je per email thuis. Ook maak je zo automatisch
kans op een droomreis.

Vakantiebeurs 2009, 14 t/m 18 januari 2009,
Jaarbeurs Utrecht
Dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur,
vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur.
Meer info? www.vakantiebeurs.nl

