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advertenties

Van de redactie
Voor de relaxte lezer

Heb je het gezien op de voorpagina? Voor de
relaxte lezer. Hoe we daarop zijn gekomen?
Door alle felicitaties en enthousiaste reacties die we op de redactie ontvangen op Reisblad Over de Wereld. Een paar voorbeelden:
“Lekker lezen zonder leesbril.”
“Wat een verademing. Alles wat ik wil weten kort en bondig bij elkaar.”
“Een rustpunt in mijn dag.“
“Heerlijk relaxt lezen.”

U HOEFT GEEN REKENING
TE HOUDEN MET HET VERKEER,
WANT DAT IS ER NIET

We weten nu wat onze lezers zo waarderen aan Over de Wereld. Informatie over reizen kort en
bondig beschreven. Met bij de artikelen veel internetadressen en telefoonnummers zodat je zelf
verder kunt zoeken naar de weetjes die je echt boeien. En Inspiratie: even een rustpuntje. Genieten
van mooie beelden of verhalen. Herinneringen ophalen over de reizen die je ooit hebt gemaakt.
Deze keer weer een Over de Wereld boordevol inspiratie en informatie. We reizen onder andere
naar het verre China en naar Stadjes om te stelen, dichtbij in Nederland.
Veel kijk- en leesplezier!

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.

Gertruud van Kempen
Hoofdredacteur

I J S L A ND · F ÆR Ø E R
C R UI S E

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

W W W. S M Y R I L - L I NE . CO M

agenda

Uw advertentie hier?

Voor elk wat wils

www.overdewereld.nl

Evenementen in maart en april

Doe ook mee en adverteer!

Lifestyle plus
voor levensgenieters

Lente barst los
in De Keukenhof

Lyfestyle plus, de beurs voor levensgenieters
is van 26 tot en met 29 maart in de Ijsselhallen in Zwolle. In ruim 150 stands vind je informatie over: vakantie, fietsen, meubels, tuinartikelen, goede doelen en nog veel meer.
Tickets 9,50 € zijn te koop aan de kassa.
Informatie, telefoon: 0529-462332 – email:
info@planeffect.com - www.planeffect.com.

De keukenhof in Lisse is de beste plek ter
wereld om de lente te zien losbarsten
in al zijn kleur en fleur. De poorten zijn
open van 19 maart tot en met 21 mei.
De keukenhof is dagelijks geopend van
08.00 uur tot 19.30 uur.
Meer informatie, telefoon: 0252 465 555
www.keukenhof.nl

Verras de lezers van Over de Wereld met uw aanbod
aan reizen en bestemmingen
Bel of mail
Wij vertellen u graag over de mogelijkheden

Uitgeverij Over de Wereld

Het volgende nummer van Reisblad Over

Uitgeverij Over de Wereld

de Wereld verschijnt rond 30 april 2009

Postbus 204

Start kampeerseizoen: ANWB Kampeerdagen

3430 AE Nieuwegein

De ANWB geeft het startsein voor het nieuwe kampeerseizoen tijdens de ANWB Kampeerdagen op zaterdag 18 april en zondag 19 april. De kampeerdagen zijn interessant voor alle
kampeerders: ervaren en nieuwe kampeerders, jonge gezinnen, 50-plussers en recreanten.
Het evenement is in Oudekerk a/d Amstel op recreatiegebied Ouderkerkplas van 10.00 tot
17.00 uur. Informatie, email: kampeerdagen@anwb.nl.

Over de Wereld

www.overdewereld.nl

Reisblad in duidelijke taal

info@overdewereld.nl
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Bourtange: puntgave vesting van Willem van Oranje
Geschiedenis: In de Tachtigjarige Oorlog wilde Willem van Oranje Groningen afzonderen van de Spanjaarden. Hij liet een schans bouwen met 5 bastions. Later werd deze
verder uitgebreid. De vesting deed dienst tot 1851, ‘verdroogde’ tot een agrarisch
dorp, maar is in oude staat hersteld. Het oorspronkelijk stratenplan bleef altijd intact:
met 10 stervormig aangelegde straten en een centraal plein.
Wat kun je doen: Je gaat voor je gevoel terug in de tijd. De schans met bastions, kazernes, poorten, ophaalbruggen en wachthokken nodigt uit tot een rondwandeling over
de graswallen. Je kunt musea bezoeken over het leven in de vesting. Regelmatig vinden demonstraties kanon schieten plaats en begin mei wordt de Slag om Bourtange
nagespeeld.
Lunchadres: Op het Marktplein is ’t Oal Kroegje een leuke plek voor koffie of lunch.
Met mooi weer op het terras of binnen in de gelagkamer met oude reclameplaten.
Winkels: De winkeltjes op het plein zijn ingesteld op toeristen. Je vindt er mooie kaarsen, natuurlijke cosmetica en aardewerk, maar ook hebbedingetjes, kleding en brocante.
Meer informatie: De vesting is gratis toegankelijk via het informatiecentrum, Willem
Lodewijkstraat 33, 0599 – 35 46 00, www.bourtange.nl.

Hindeloopen: een van de Friese Elfsteden

nederland

Stadjes om te stelen
Nederlandse stadjes speelden vroeger een belangrijke rol op het wereldtoneel. Als
Hanzestad aan het water. Als onneembare vesting tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Als religieus pelgrimsoord. Of als kunstenaarskolonie aan zee. Veel van deze plaatsen hebben hun historische sfeer behouden. Ze nodigen uit tot een rondwandeling.
Na afloop kun je terecht in gezellige cafés en restaurants. Ga mee naar 6 parels uit
de vaderlandse geschiedenis.
Tekst: Tineke Zwijgers
Foto’s: Dorien Koppenberg
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Geschiedenis: Ooit was Hindeloopen een welvarende stad
aan de Zuiderzee. Hindelooper fluiten voeren over de zeeën en dreven handel in goederen als zout, vis, bier en laken.
Eind 18de eeuw ging het slechter. Maar nu bloeit het stadje
opnieuw, als toeristische trekpleister en plezierhaven. Het is
stempelplaats tijdens de Elfstedentocht.
Wat kun je doen: Wandel rond in het historisch centrum met
zijn fraaie kapiteinshuizen. De smalle straatjes en schapendijk
langs het IJsselmeer zijn voor elke wandelaar toegankelijk. De
hoge bruggetjes alleen vooral voor wie goed ter been is.
Lunchadres: Oost Acht is een Italiaans restaurant waar je ook
iets kunt drinken. Vanaf het terras heb je uitzicht op het water. Nadeel: de toiletten zijn op de bovenverdieping. ’t Oost 8,
telefoon: 0514 – 52 30 07.
Winkel/galerie: Hindelooper schilderkunst en stoffen zijn te
koop in ateliers aan de Nieuwstad en Buren en bij het schaatsmuseum.
Meer informatie: Hindeloopen heeft een treinstation op de
lijn Leeuwarden-Stavoren, een mooi traject!

Zutphen: parel van het Hanzeverbond
Geschiedenis: Van Lübeck tot Sint-Petersburg en van Zwolle tot Doesburg. Vanaf de
12de eeuw werd langs de Noord- en Oostzee gehandeld binnen het Hanzeverbond. Veel
Nederlandse Hanzesteden, zoals Zutphen, lagen langs de IJssel. Het bracht de stad welvaart. Ook kunst en cultuur bloeiden er.
Wat kun je doen: Je kunt een wandeling maken door het overzichtelijk opgebouwd
historisch centrum, langs koopmanshuizen, hofjes en delen van de stadsmuur. Ook leuk:
ga mee met een fluisterboot. Je vaart langs de rand van Zutphen, over de Berkel en krijgt
onderweg anekdotes te horen. www.fluisterboot-zutphen.nl. Telefoon: 0575 – 51 93 55.
Lunchadres: Driekant is een bakkerij en lunchroom. Het ruikt er heerlijk en zo smaken de broodjes, taart en koffie ook. Sympathiek: hier krijgen mensen met een arbeidshandicap een leerwerkplek. Lange Hofstraat 23-25. Telefoon: 0575 – 51 51 42,
www.driekant.com.
Winkels: Zutphen is een plek om ‘lekker’ te winkelen. Zo koop en drink je goede koffie en
thee bij De Pelikaan. Pelikaanstraat 9, telefoon 0575 – 51 20 24, www.de-pelikaan.nl. Voor
zelfgemaakte bonbons ga je naar Jansons aan de Korte Hofstraat 12.
Telefoon: 0575 – 51 04 06, www.bonbon.nl.
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Delfshaven: roemrijk scheepvaartverleden
Geschiedenis: Ooit was de Rotterdamse wijk Delfshaven een bedrijvige
handelsplaats. Vol met pakhuizen, molens en jeneverstokerijen. Die historische, bijna dorpse sfeer vind je nog altijd in de Voor- en Achterhaven.
Wat kun je doen: Een routebeschrijving is niet nodig voor een wandeling
door historisch Delfshaven. Kuier rond in de paar straten en lees de bordjes aan de gevels. Je passeert oude zeilschepen in de haven, de kerk van
waaruit de Pelgrimvaders (een groep puriteinen) in 1620 naar Amerika
vertrokken en het geboortehuis van zeeheld Piet Hein. In een voormalig graanpakhuis is het goed toegankelijke museum De Dubbelde Palmboom gevestigd, over de geschiedenis van maritiem Rotterdam. Voorhaven 12, telefoon 010 – 476 15 33, www.hmr.rotterdam.nl.
Lunchadres: Lunchen, met of zonder bier, kun je bij Stadsbrouwerij De
Pelgrim. Pelgrimbrood met pelgrimkaas of bierpaté bijvoorbeeld. Brouwerij en restaurant huizen in een pand uit 1580, naast de kerk van de
Pilgrimfathers. Aelbrechtskolk 12. Telefoon: 010 – 477 11 89, www.pelgrimbier.nl.
Winkel/galerie: Een leuke winkel met maritieme kunst en antiek is
‘Delfshaven’, gevestigd in het oude gebouw van jeneverstokerij Henkes.
Rondsnuffelen hier brengt de tijd van de VOC tot leven. Voorhaven 33.
Telefoon: 010 – 425 45 65.

Over de Wereld vond leuke, gekke en nuttige dingen voor op reis per fiets

Domburg: schone lucht en fraaie lichtinval

Sportbrillen

Geschiedenis: De beroemde fysiotherapeut ‘met gouden duimen’ Johann Mezger
ontdekte de heilzame lucht en het zeewater van Domburg en vestigde zich er in 1887.
Hij bracht zijn rijke patiënten mee, onder wie veel Europese adel. Ook kunstenaars
kwamen hierheen, vanwege de fraaie lichtinval. Zo werd Domburg rond de vorige
eeuwwisseling een stijlvolle badplaats.
Wat kun je doen: Bovenop het duin en in de straten erachter staan schitterende villa’s
uit de tijd dat chique en royalty hier kwamen kuren. Zoals het neoclassicistische Badpaviljoen, de naar Elisabeth van Roemenië vernoemde villa Carmen Sylva en het mondaine Badhotel. In het Marie Tak van Poortvlietmuseum wordt werk van de Domburgse Groep geëxposeerd. Ooststraat 10a. Telefoon: 0118 – 58 46 18.
Lunchadres: Het Badpaviljoen ligt aan zee en is een sfeervolle lunchplek. Niet goedkoop,
wel weergaloos. Badhuisweg 21. Telefoon: 0118 – 58 24 05, www.hetbadpaviljoen.nl.
Winkel/galerie: Leuke cadeau- en souvenirwinkels, galeries en kledingwinkels vind je
aan de Oost- en Weststraat en op de Markt.

Thorn: witgekalkt stift van adellijke dames
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reisdingen

Geschiedenis: Een klooster voor Benedictinessen bracht in de 10de
eeuw vrome vrouwen naar Thorn. Later groeide dit klooster uit tot stift,
een klooster waar adellijke dames in gewone huizen leefden. De huizen
werden witgeverfd nadat ze tijdens de Franse Revolutie ernstig waren beschadigd. Sindsdien trekt het ‘witte stadje’ vele kunstenaars en toeristen.
Wat kun je doen: De gotische abdijkerk domineert Thorn en de mooiste
witte huizen tref je in de straten rondom de kerk. Regelmatig zie je afbeeldingen van een jakobsschelp en een pelgrim. Thorn is pleisterplaats
op het pelgrimspad van Amsterdam naar Santiago de Compostela. Volg
je de witrode markering van de route een stukje, dan maak je een mooie
wandeling door Thorn en omgeving.
Lunchadres: De Drie Cronen, uiteraard in een wit huis, staat tegenover
de kerk en heeft een terras aan de straat. De lunchkaart is traditioneel,
maar de gerechten zijn goed en je zit er prettig. Hofstraat 1. Telefoon:
0475 – 56 12 19, www.driecronen.nl.
Winkel/galerie: Wijngoed Thorn maakt twee witte wijnen en één rode
wijn. Je kunt met een groepje een rondleiding en proeverij boeken of het
wijngoed bezoeken tijdens de open dag op 14 juni. Bogenstraat 12a. Telefoon: 0475 – 56 10 02, www.wijngoed-thorn.nl.

Fietskaartklem
A4 formaat

Fietskleding voor man en vrouw
Een lekker fel gekleurd fietsshirt voor dames is Verrado. Je kunt kiezen uit 6 felle kleuren, waaronder
roze, lime en azuurblauw. En voor de heren: een
handig 2-in-1 shirt. Het mouwgedeelte is afritsbaar en daaronder zit een shirt met korte mouw.
Een mooie oplossing voor regen en zonneschijn.
AGU. De prijs: Verrado: € 42,95. Cipresa: € 79,50.

Zelf je routes uitdraaien. Dan
passen deze prima in deze
fietskaartklem. De klem is
eenvoudig met draaiknop te
monteren. En de hoes is natuurlijk waterafstotend. De
prijs: € 22,95.

Stuurtas
Een ruime stuurtas met 2 extra zijvakkem. De kaarthoes is waterdicht. Eventueel uitwisselbaar met GPS- en GSM-houder.
Met verstelbare schouderriem en reflectie. De prijs van de Quorum Platinum: € 72,50.

Mooi weer, scherpe lucht dan wil je op de fiets wel een sportbril
op. Maar deze brillen zijn ook voor andere buitenactiviteiten te gebruiken. AGU heeft 7 nieuwe modellen. Op de foto de Zapalo en de
roze/rode Anaky. De prijs : vanaf € 19,95.

Deze reisdingen kun je kopen bij bijna elke 2-wielerspecialist bij jou in de buurt.

nieuws

Mobiele reisadviseur
Een reisje boeken, thuis aan de keukentafel
Dat je een reis kunt boeken in het reisbureau of via internet is bekend.
Maar je kunt ook een reisadviseur bij je thuis uitnodigen. Een reisje boeken aan de keukentafel. Handig voor wie weinig tijd heeft, moeilijk de deur
uitkomt of genoeg heeft van drukke websites.
Esther de Haas is mobiele reisadviseur bij Start Travel Reisburo. Ze legt uit
hoe dat werkt. Esther: “Als mobiele reisadviseur doe ik precies hetzelfde
als een normaal reisbureau. Het grootste verschil is dat ik mobiel ben. Ik
kom naar de klant toe en zoek de droomreis uit, bij de klant thuis. Op een
moment dat de klant het beste schikt. Hierdoor is het contact veel persoonlijker. Ook is mijn service en bereikbaarheid hoger.”
Esther legt uit dat zij met alle reisaanbieders contact heeft. “Ik heb alle
reisgidsen en verzorg elke reis die de klant wil maken. Je kunt denken aan
vliegreizen, busrondreizen of reizen met de eigen auto. Maar ik regel ook
reizen op maat, zoals huwelijksreizen en trouwen in het buitenland. Met
de specifieke wensen van de klant in gedachten.”

Esther de Haas is
mobiele reisadviseur bij
Start Travel Reisburo.

Meer weten over mobiele reisadviseurs?
Stuur ons een mail met uw vragen: info@overdewereld.nl
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3 Kuier rond op het platteland

4 Geniet van luxe verwennerij

Klim over muurtjes, bagger over boerenerven en wurm jezelf stapje voor stapje door
een nieuwsgierige kudde schapen. Daarna
uitrusten in een plaatselijke pub. Geniet van
huisgemaakte lamsgerechten en van een
groot glas Ale. Kijk op: www.foodwales.com.

Wales maak je zo duur of goedkoop als je zelf
wilt. Hotels, Bed en breakfast zijn er in alle
prijzen. Iets te vieren? Laat je dan verwennen
in een luxe spahotel zoals St. Brides Spa Hotel in Saundersfoot met uitzicht over de Carmarthen Bay. www.stbridesspahotel.com,
tel: +44 (0)1834 812 304

5 Struin over markten en

pleinen in Cardiff

Het is rustig winkelen in het autovrije
winkelcentrum van Cardiff. Daar vind
je vooral de grote winkelketens. Verrassender zijn de Arcades. Een oude
winkelgalerij met de oudste platenzaak
ter wereld: Spillers Records geopend in
1894. En als je nog niet moe bent, een
rondwandeling in het Rugby Millenium
Stadium. www.cardiff-stadium.co.uk.
Ter plekke te regelen.

6 Proef whisky en wijn

Bier past bij Wales. Maar whisky en
wijn daar denk je niet zo snel aan.
Toch wordt whisky gemaakt in Penderyn, een klein stadje in het Brecon
Beacons National Park. www.welshwhisky.co.uk. Wijngaarden zijn er ook,
zoals Llanerch Vineyard in Glamorgan. www.llanerch-vineyard.co.uk.

8 Kastelen en tuinen mooi het

hele jaar door

De tuinen van Aberglasney en Carreg Cennin Castle vlakbij Llandeilo zijn 2 voorbeelden. Maar er is meer. Het wordt moeilijk om
te kiezen. Tuinen en kastelen in Wales zijn
mooi in elk seizoen. www.aberglasny.org.
Bel: +44 (0)1558 668998.

Europa

Croeso!

7 Een welkom voor iedereen

In Wales is iedereen welkom. Met je rolstoel het strand op, kan op verschillende plekken zoals bij Tenby in Pembrokeshire. Kijk voor toegankelijke accommodaties op: www.goodaccesswales.co.uk Vooraf informatie opvragen
over vervoer: www.travelline-cymru.info.

Welkom in Wales
Een korte trip even tussendoor? Een paar weken helemaal weg? Kies Zuidwest Wales
in Engeland. Over de Wereld geeft je 10 goede redenen.

2 Even terug in de tijd

Daal met een mijnwerker af in de Big Pit, een kolenmijn in
Bleanafon. En wandel ook door het oude mijnwerkersstadje
waar de tijd heeft stilgestaan.
www.museumwales.ac.uk, telefoon: +44 (0)1495 790311.

9 Eten en drinken: bijzonder en lekker
1 Stevig wandelen langs de kust
8

Een korte wandeling vanuit het hotel langs de zee. Een route
van 10 dagen langs de kust van Cardiff naar Skomer Island. Of
iets ertussenin. Voor wandelingen: www.southernwales.com.
Ook in het Nederlands.

Echt Wales ontbijten? Dan eet je laverbread: gekookt zeewier, gemengd met havermout en geserveerd met bacon en toast. Liever
zoet? Proef 300 soorten ijs in ijs- en chocoladewinkel: Heavenly in
Llandeilo. Wat ook kan: heerlijke cheddarkaasjes, een Welsh banket
in Cardiff Castle of een kookworkshop bij BBC-ster Angel Gray telefoon: +044 (0)1443 225 877.
Luxe chocolade: www. Heavenlychoc.co.uk, +44 (0)1558 822 800.
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Recept Tonijn ‘alla Marinara’
Benodigdheden

Saundersfoot
Skomer Island
Tenby

10 … en zo dichtbij

Vlieg in een uurtje naar Wales of neem de boot. Stap uit in
een omgeving waar je alles vindt om tot rust te komen of
juist actief te zijn. Oversteken met de boot, met Stenaline of
P&O ferries kan al vanaf 42,00 €. Vliegen vanaf Schiphol naar
Cardiff met KLM vanaf 213,00 €.

Tekst en beeld: Gertruud van Kempen
Beeld Verwennerij: St. Brides Spa Hotel

- 4 moten verse tonijn (ongeveer 175 gram per stuk)
- 500 gram rijpe tomaten
- 35 gram gezouten kappertjes
- 75 gram zwarte olijven met pit
- 2 eetlepels paneermeel
- handjevol fijngehakte basilicum
- olijfolie van de 1e persing
- zeezout en versgemalen, zwarte peper

Llandeilo
Brecon
Blaenaven
Cardiff

Bereidingswijze

Was de tonijnmoten grondig, ontvel ze en laat ze uitlekken.
Vet een ovenschaal royaal in met olijfolie.
Leg de vis in de ovenschaal.
Breng een middelgrote pan water aan de kook.
Maak kruisvormige inkepingen aan de onderkant van de tomaten. Blancheer ze in kokend water totdat de schil aan de
onderkant loslaat.
Haal de tomaten met een schuimspaan uit het water. Verwijder de schil en zaden.
Snijd het tomatenvlees in stukjes en doe ze in een kom.
Spoel het zout van de kappertjes en ontpit de olijven.
Voeg aan de tomaten toe: de olijven, kappertjes, paneermeel,
basilicum, zout en peper.
Schep het mengsel over de tonijnmoten.
Besprenkel het gerecht met olijfolie. Zet het circa 30 minuten
in een voorverwarmde oven op 160 graden.
Garneer het gerecht met verse basilicum en dien het 
meteen op.
Buon Appetito!

Gertruud van Kempen:
“In Wales is het heerlijk
relaxed vakantievieren.
In de eerste plaats omdat je er zo bent met
het vliegtuig of de boot.
En prijzig hoeft het ook
niet te zijn. Een eenvoudig hotelletje is zo gevonden of trek van
de ene naar de andere Bed and breakfast.
Maar van luxe verwennerij hebben ze ook
verstand. Zoek een mooi spahotel laat je
vertroetelen en dompel jezelf onder in de
echt super gastvrije Engelse ontvangst.”

advertenties

Sicilië

De smaak van de zon
Mattanza is de naam voor de traditionele tonijnvangst op Sicilië. Het is een eeuwenoud en bloederig ritueel dat plaatsvindt in de lente. Vroeger was de mattanza een
grote bron van inkomsten voor de Sicilianen.
Netten onder water
Het woord mattanza stamt uit het Spaans. Matar betekent vermoorden. Tonijn is een grote en sterke vis, die wordt gevangen met
behulp van netten. Deze netten zijn zo uitgezet onder water dat de
vissen erin verstrikt raken. Tonijnen bewegen zich namelijk voort
in scholen met een leider. Waar de leider gaat, volgt de rest. Een
school tonijn beweegt zich altijd in een rechte lijn. De tonijnenleider volgt de lijn van de netten en komt terecht in de ‘camera di
passaggio‘, de doorgangsruimte.

Harpoenen
De tonijnvangst gebeurt op commando van de ‘raìs’, de baas van
de vissers, een traditie die van vader op zoon overgaat. De raìs
wacht geduldig totdat alle tonijnen voorbij de doorgangsruimte
zijn en in de ‘camera della morte’ zijn beland, de moordkamer.
Dan geeft de baas het commando aan zijn mannen in de roeiboten om de netten te sluiten. De vissers moeten dan de netten gaan
ophalen. Dit is een zware klus want de tonijnen wegen tonnen.

Zodra de vissen boven water verschijnen, geeft de raìs het bevel
om tot mattanza over te gaan. De vissers harpoeneren de tonijnen. Het zeewater kleurt rood. De vissen worden aan de boten
gehaakt en naar de kust geleid. Daar worden de tonijnen gewogen en schoongemaakt. Verse tonijn is heel bederfelijk en daarom
moet hij snel verwerkt worden. Maar ingelegd in zout of olie is
tonijn lang houdbaar.
Tekst en foto’s: Loes Janssen
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reizen op tv
Over de Wereld heeft 2 tv-tips voor boeiende
programma’s over reizen en vakantie vieren.
Heb je een tv-tip? Of dvd-tip?
Laat het ons weten.

fietspagina
Nederland kampeert
Kijk naar ‘Nederland kampeert’ en je vakantiekriebels worden wekelijks groter. Dit programma neemt je mee naar de prachtigste
plaatsen en campings in Europa.

Op de fiets!
Fietsen door de polders, het bos of over de Nederlandse heide is bijzonder. Maar
fietsen door verre oorden ook, of samen op de tandem. 5 x anders fietsen.

Nederland kampeert
Dag: zondag
Tijd: 16.30 uur
Zender: SBS 6

Via de Groene weg naar de Middellandse zee
Het kan: fietsen van Nederland, via België, Luxemburg en Oost-Frankrijk naar de Middellandse zee. De Groene Route is een fietsroute van 1300 kilometer, via secundaire wegen en
met weinig hoogteverschil. Fietsen naar warme oorden zonder al teveel inspanning. Kijk op
www.fietskaartinformatiestichting.nl

Wie is de mol?
10 bekende Nederlanders storten zich in
het grote avontuur in Noord-Ierland. De opdrachten zijn spectaculair, angstaanjagend
en ontroerend. De ontknoping is op donderdag 12 maart.
Wie is de mol?
Dag: donderdag
Tijd: 20.30 uur
Zender: Nederland 1

Op de tandem
Tijdens het fietsen lekker
kletsen? Of de last een beetje
verdelen? Dan is een tandem
een goed idee. Ook handig
voor een fietspartner met een
lichamelijke of visuele beperking. www.tandemclub.nl

Van hotel naar hotel

Door de woestijn

Een mooie fietstocht over de Veluwe in Gelderland of langs de Zeeuwse kust. Overnachten doe je in een hotel op steeds weer een
ander prachtig plekje. Kijk voor ideeen op:
www.recreatief.nl. Foto: Erika Nagtegaal

Marokko per fiets verkennen is fietsen door een woestijnlandschap.
Door oases van palmbomen en dadelbomen. Volg de route van de karavanen, zoals de dromedarissen trekken van Noord naar Zuid Marokko.

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)
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Fietsen in de Ardennen
Voor een weekendje fietsen zijn de Belgische Ardennen een mooie bestemming. Met
de auto of de bus ernaartoe en verder op de fiets. Voor het relaxte fietsen komen in
België steeds meer fietspaden vooral langs kanalen en over voormalige spoorbanen.
Maar ook mountainbikes vinden er uitdagende routes.

Nog meer fietsen in de volgende
uitgave van Over de Wereld.
Voor informatie over aanbieders,
stuur ons een mail:
info@overdewereld.nl
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De Li Rivier door het Karstgebergte in Guilin

Shoppen op Nanjing road Shanghai

Shanghai

Grote Chinese muur

Chinees opera

De vele gezichten van China

Gebedsvlaggen in Tibet

Emeishan

Boedhistisch klooster in Tagong

In beeld

Ontdek het mysterie
van China
China. Het land van de oude keizers, van draken en mysterieuze bergen. Maar ook
een land van uitersten. Hyper modern en toch een van de oudste beschavingen van
de wereld. Van de hoogste bergen tot prachtige witte zandstranden. Van heel veel
verschillende gastvrije Chinezen. Een land om te ontdekken, om nog een keer te
ontdekken en te blijven ontdekken.

Tibetaanse woningen in Danba

De machtige Yangtze
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Altijd vers uit eten

Hakka woningen in Fujian

Terracotta leger in Xi’an

Bai vrouw in Yunnan

Eindeloze vlaktes in Xinjiang

Traditioneel aalscholver vissen
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China
China ligt in Oost Azië en grenst aan onder andere Rusland, India
en Vietnam. Aan de grenzen verschilt het landschap: woestijn in
het Noorden. De Himalaya in het westen en in het Oosten, de Gele,
Oost- en Zuid Chinese zee. China is het op 2 na grootste land ter
wereld. Het is 134 keer zo groot als Nederland en België samen.

Beste reistijd:

de beste tijd om naar China te reizen is het
voor- en najaar. De zomers kunnen erg heet zijn. De winters zijn
zeer koud, met name in het noorden. China heeft zowel een
subtropisch klimaat als prachtige besneeuwde bergen, waar je
zelfs kunt wintersporten.
Taal: in China komen veel talen voor. Het algemeen Chinees
is Mandarijn
Geld: de munteenheid is Renminbi (RMB). In grote steden zijn
volop geldautomaten te vinden. In kleinere plaatsen is het verstandig om contant geld mee te nemen. De betere hotels en
restaurants accepteren Credit Cards en Traveller Cheques.
Reizen naar China: naar China gaan zowel rechtstreekse
vluchten als vluchten met een tussenstop. Daarnaast is het mogelijk om te vliegen naar een verschillende aankomst- en vertrekplaats. Erg handig als je een rondreis wilt maken.
Inentingen: inentingen zijn nodig. Voor informatie zie www.
ggdreizen.nl. Of bel: 0900 202 5505 (€ 0,20 per minuut).
Speciale wensen: voor mensen met een lichamelijke beperking heeft China nog niet veel aanpassingen. Maar toch is
reizen naar China zeker mogelijk. Informeer vooraf goed naar de
mogelijkheden bij je reisorganisatie.

GertJan Zwaneveld: “Ik heb een
speciale band met China. Mijn
vrouw is een Chinese en ons zoontje begint ook al met zijn eerste
Chinese woordjes. Voor ons westerlingen is het een onverstaanbare taal en dat maakt het reizen
door China lastig, maar ook avontuurlijk. Ik verheug
me elke keer weer op een reis naar China. Niet alleen
om m’n schoonfamilie weer te zien, maar ook het
prachtige land, het heerlijke eten en de nog zóveel onontdekte plekjes. Een tip: Maak keuzes in alle mogelijke bezienswaardigheden. Stel je reisadviseur zoveel
mogelijk vragen over het land als maar kan en neem
overal ruim de tijd voor. Je reist vaak grote afstanden
en het is fijn om niet alleen van foto’s terug te zien hoe
mooi de bezochte plekken waren.”

Rolstoelgebonden?
Naar China reizen kan met: Gehandicaptenreizen,
telefoon: 0182 587056 - info@gehandicaptenreizen.nl
www.gehandicaptenreizen.nl.

speciale wensen

ECT Vakanties

Vakanties met zorg en zonder drempels!
Actief leven. Onbezorgd op vakantie in Nederland of verder
weg naar de zon. Het zorgt dat je je goed voelt en dat je mobiel
blijft. Hier zet ECT Vakanties zich al 50 jaar voor in door het organiseren van aangepaste vakanties. Voorheen was dit onder de
naam: Reisbureau Reumafonds.
Iedereen met of zonder beperking kan een reis of vakantie boeken bij ECT Vakanties. Nieuwe bestemmingen in de gids van 2009
zijn Paphos op Cyprus, Umag in Kroatië en Le Havre in Frankrijk.
Naast vliegreizen biedt ECT Vakanties ook boot- en busreizen
aan. Graag op vakantie dichtbij huis? Misschien is dan ECR Hotel & Resort: ‘Groot Stokkert’ een goed idee. Het is een volledig
aangepast zorg- en herstelhotel en vakantiecentrum. Het eerste
4 sterren zorghotel in de Benelux. Ook familieleden of vrienden
zijn er welkom.

Meer weten over ECT Vakanties (European Care & Travel Agency)?
En voor het aanvragen van de nieuwe ECT-vakantiegids 2009: ECT Vakanties – Postbus 10 – 3998 ZR Schalkwijk
www.ect-vakanties.nl - info@ect-vakanties.nl - telefoon: 088 328 0000.
ECT Vakanties is aangesloten bij de Branche Vereniging Aangepaste vakanties.

Tekst: GertJan Zwaneveld
Afbeeldingen: GertJan Zwaneveld en met dank aan Aigo Travel
Aigo Travel is een specialist in maatwerk reizen naar China.

Tibet

Shanghai

onze site

www.overdewereld.nl
Voor de relaxte lezer
advertentie
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Op www.overdewereld.nl lees je meer over ons blad. Ook vind je nieuws en tips voor trips. Net als het blad, voldoet ook www.overdewereld.nl aan de wensen van de relaxte lezer. De 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.
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ver weg

Marokkaanse restaurants en winkels

Kleuren van
Marokko
Behoefte aan zon, licht, kleuren, geuren en veel zien? Bezoek dan eens de prachtige Koningssteden van Marokko:
Marrakech, Casablanca, Rabat en Fes. En als je een rondtocht maakt per auto of per bus zie je ook veel van het
prachtige landschap. Aardige mensen ontmoet je zeker!

• Safir, Vijfwerelddelen 91/G, 3017 PS, Rotterdam, telefoon 010 4862318, www.safir.nl.
• Restaurant Marrakech, Lipperkerkstraat 33, 7511 CT
Enschede, 053 8523962, www.restaurant-marrakech.nl.
Hier worden ook Marokkaanse spullen verkocht.
• Menera Mode, Wittevrouwenstraat 14, 3512 CT Utrecht.
Voor jellaba’s, takchita’s, kaftans en bijpassende accesoires zoals schoenen, sieraden en tasjes.

Water dragen
Moulay-Idriss
Moulay-Idriss is een mooi gelegen heilige stad. De huizen
staan heel dicht bij elkaar zodat een netwerk van smalle
steegjes ontstaat. De wegen komen uit in het dal waar je een
mausoleum vindt. Hier rust Idriss I, de vader van Marokko.

Een kleurige boel
in Marrakech

Vroeger was er geen stromend water in de
Medina. Marktlui en winkelend publiek
kochten een bekertje water bij een waterdrager. De waterdragers zijn er nog steeds.
Hun waterzak als een doedelzak onder
hun arm. Maar nu voor de toeristen.

Watervallen, diepe kloven en
vruchtbare dalen

Aan het eind van de middag wordt het gezellig op het grote plein in Marrakech, Place
Jemaa el Fna. Het is er een drukke boel met
slangenbezweerders, waarzeggers, kruidenverkopers, muzikanten en hennaverfkunstenaars. Een kakofonie van geluiden. Het is een
kleurig tafereel. En bezoek ook een markt.
Iedereen stalt zijn waar gewoon uit, ergens
op een plekje. Het is een kleurige boel. In
Marrakech zijn ook markten die niet toeristisch zijn. De lokale bevolking haalt er de dagelijkse boodschappen.

Tijdens de rondrit door de Midden Atlas kom je
prachtige uitzichten tegen. Besneeuwde bergtoppen,
groene, vruchtbare dalen met kleine boerendorpjes.
Plotseling stuitten wij op deze mooie, 100 meter hoge
waterval in een gebied met diepe kloven. Een gids
leidde ons rond en bracht ons via een prachtige wandeling naar dit fantastisch uitzicht op de waterval.
Jammer, de terrassen en winkeltjes langs de waterval
zijn onlangs vernield door een grote overstroming.

Oeroude Cederbossen in Midden Atlas
In Midden Atlas zijn grote, oude Cederbossen. Deze ceder (Cèdre Gouraud) is wel
40 meter hoog en heeft een omvang van 10 meter. Met zijn ruim 800 jaar is het
één van de oudste en grootste ceders ter wereld. Het leven op het platteland in de
Midden Atlas is heel anders dan in de grote, moderne Koningssteden. Het bewerken van het land is nog grotendeels handwerk, en samen met de ezeltjes moeten
de boeren hard werken om zijn kleine stukje grond te bewerken.

Handwerk in Fes

Zoek de moskee in Fes
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In de Medina zijn heel wat grote en kleine moskeeën. Op elke hoek van de straat staat
er wel een. Soms vallen ze niet op, zoals deze. Als de gids ons er niet op had gewezen,
waren we er zo voorbij gelopen. Aan de buitenkant leek het op een gewoon huis. Ik
kon gelukkig stiekem een foto maken door een openstaande deur.

Deze man maakt al jaren aan de lopende
band schaaltjes met de draaischijf. Als
ze gebakken zijn, worden de schaaltjes
prachtig beschilderd in mooie, kleurige
patronen. Een vrouw bakt dunne pannenkoeken op een zwarte, gloeiend hete
ronde steen die naast haar staat. De
pannenkoek kun je vullen met het lekkers uit de schalen. Een tapijtenverkoper
met levende marktkraam zag in ons een
goede klant. Mis niet de leerlooierswijk
van Fes (Chouara). Bij binnenkomst kregen we een takje munt om aan te ruiken,
tegen de sterke amoniak-lucht die komt
van het schoonmaken van het leer.

Gertine Fornerod: “Marokko is een mooi vakantieland, er is
zoveel te zien en te beleven, zowel in de drukke en kleurrijke
steden als in de schitterende natuur. De winter of het vroege
voorjaar is een goede tijd om te gaan. In de steden is de temperatuur dan heerlijk, rond de 20 graden en het is niet te druk.
Ook de natuur is groen. Ik vind vooral de steden heerlijk om lekker doorheen
te slenteren. Zoek vooral een aardige gids die kan je van alles vertellen en je
naar plekken brengen waar je zelf niet zo snel heengaat. Ik denk dat ik zonder
gids nu nog in Medina had rondgelopen, ‘op zoek naar de uitgang’. De Marokkanen zijn aardig en behulpzaam. De sfeer is relaxed en vriendelijk. Ik ga er
zeker nog een keertje heen!”
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advertenties

Marokko

Toegankelijkheid In de steden en bij bezienswaardigheden zijn

Marokko ligt in het noordwesten van Afrika. De kust ligt in het
westen aan de Atlantische Oceaan en in het noorden aan de
Middellandse Zee. De buurlanden van Marokko zijn: Algerije en
Mauritanië.

geen speciale faciliteiten, overleg daarover met je reisorganisatie of
ter plekke met de gids.
Reizen naar Marokko Vliegen kan op internationale luchthavens als Marrakech, Casablanca, Rabat of Fes.
Zeker meenemen in de winter Goede zonnebril en reisapotheek. Neem “laagjeskleding” mee, de temperatuurverschillen
op één dag kunnen in de winter groot zijn.
Gezondheid Informeer van te voren naar eventuele gezondheidsrisico’s en benodigde vaccinaties bij de GGD in je gemeente.
Kijk voor vertrek ook even op de website van het ministerie van
Buitenlandse Zaken voor het actuele reisadvies: www.minbuza.nl

Beste reistijd

Marokko staat bekend als het land van de 4
seizoenen. In het voorjaar is de natuur in Marokko erg mooi: veel
groen, bloemen in de berggebieden, het weer is lekker en de lucht
is helder. ’s Zomers is het heet in de steden, het kan er wel 45 graden worden. In de bergen en aan de kust is het dan heerlijk. In de
herfst is het wat koeler dus is het in de steden goed vertoeven. In
de winter kun je ook goed naar het zuiden gaan. ’s Nachts is het
dan koud maar de temperatuur stijgt overdag snel.
Taal Er wordt Arabisch en Berbers gesproken. In de toeristische
gebieden kun je goed terecht met engels, frans of duits. Je kunt in
de steden altijd een goede officiële gids vinden, die door de plaatselijke Dienst voor Toerisme is erkend. De meeste hotels kunnen
een gids voor je regelen.
Geld In Marokko wordt betaald in Dirham, 1 Dirham is ongeveer 1 euro. Let erop dat je maar een beperkt bedrag aan Dirhams mag uitvoeren. Vraag dit even na op het vliegveld. In de
grote steden kun je meestal pinnen en er zijn genoeg betaalautomaten. Op het platteland en op markten en kleinere winkels
kun je alleen met contant geld betalen.

Bijzondere reizen naar een bijzonder land

Tekst en beeld: Gertine Fornerod

Reizen met speciale wensen?
Naar Marokko reizen kan met: Saharatravel - telefoon: 038 420 - info@saharatravel.nl - www.saharatravel.nl.
Een paar keer per jaar bied deze organisatie reizen aan voor mensen met een functiebeperking. Adios Reizen organiseert
reizen voor mensen met een verstandelijke beperking: tel: 0346 2108 - info@adiosreizen.com - www.adiosreizen.nl.

Lezersactie

nieuws

Nog meer zien en lezen over Marokko?

Nederland 400 jaar vrienden met de
Verenigde Staten

De nieuwe TE GAST IN-pocket Marokko is uit. Een compact boekje boordevol reisverhalen. 80 pagina’s dik over
de Kongingssteden, de zee, de bergen en de woestijn. In
Marokko maak je kennis met het alledaagse leven, de
vreugden en de zorgen van de Marokkanen. Ook bevat
het boekje praktische reistips.

Doe mee en win
Over de Wereld mag 5 van deze boekjes weggeven! Wil jij er ook 1 ontvangen?
Stuur ons een mail en vertel in 2 zinnen waarom je Reisblad Over de Wereld graag leest.
De eerste vijf inzendingen krijgen de TE GAST IN-pocket thuisgestuurd.

Mail naar: info@overdewereld.nl
en vertel ons in 2 zinnen: Ik lees Reisblad Over de Wereld omdat:
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Nieuw Amsterdam
In 2009 is het 400 jaar geleden: het VOC
schip ‘de Halve Maen’ vertrok het Amsterdam, met Henry Hunson als kapitein.
Hij ging op zoek naar een noordoostelijke
doorgang naar Azië maar stuitte op Manhattan. Daar werd de handelspost Nieuw
Amsterdam gesticht. Het latere New York.

Geschenk aan NY
In New York startte op 28 januari van
dit jaar de viering van 400 jaar vriendschapsrelaties tussen Nederland en de
Verenigde Staten. Een jaar lang vinden
er in Nederland en New York activiteiten
plaats. Als geschenk gaf Nederland New
York City een paviljoen. Het paviljoen
is ontworpen door de Nederlandse architect Ben van Berkel. Het komt op de
Zuidpunt van Manhattan te staan waar
ooit de haven Nieuw-Amsterdam lag.
Meer weten: www.nycgo.com
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op de bank

Over de Wereld promotie

Boeken lezen en
luisteren

Yuub
Maak(t) het mogelijk

Op reis, in bed op de bank of op het strand. Met luisterboeken kun je overal genieten. Van de mooiste romans, spannende boeken of leerzame hoorcolleges. In deze
Over de Wereld 3 tips.

Yuub: Your Ultimate Unlimited Bridge. Voor jou. Onbeperkt. Geen grenzen. En bruggen bouwen. Daarmee is precies gezegd waar Yuub voor staat. Yuub is een platform
voor mensen met een beperking en voor ouderen. Of beter gezegd: mensen met
speciale wensen. Want Yuub is er voor iedereen die een bijzondere behoefte of wens
heeft op het gebied van reizen, wonen, werken en lifestyle. Yuub zet zich op allerlei
manieren in om de keuzevrijheid van mensen met speciale wensen te vergroten.

Lezersaanbieding
De aanbieding is geldig tot 1 april 2009. Vergeet niet de kortingscode te vermelden.

Dunya & Desie, groeten uit Marokko
door Robert Alberdingk Thijm

Prijsvraag

Dunya en Desie zijn hartsvriendinnen uit Amsterdam Noord. Dunya is Marokkaans en Desie is Nederlandse. Op haar verjaardag hoort Dunya van haar ouders dat ze wordt uitgehuwelijkt aan een
Marokkaanse neef. Tijdens de zomervakantie gaan ze naar Marokko om kennis met hem te maken.
Daar heeft ze weinig trek in. Vriendin Desie gaat op zoek naar haar biologische vader. Ze vertrekt naar
Marokko. Daar blijkt haar vader te wonen.
Voorgelezen door Dunya en Desie zelf
Luisterduur: 2 uur 19 minuten
Bestellen: www.luisterrijk.nl/overdewereld
Normaal € 11,95 met kortingscode 3439-12A-83 slechts € 10,55

De reünie
Literaire thriller
door Simone van der Vlugt
Sabines leven staat plotseling op zijn kop als er een middelbare-schoolreünie wordt aangekondigd.
Een belangrijke gebeurtenis uit haar jeugd komt bij haar boven: de verdwijning van haar klasgenoot
Isabel. Ooit waren zij hartsvriendinnen. Maar toen Isabel zich ontpopte tot het populairste meisje
van de school liet zij Sabine plotseling links liggen. En dat was niet het enige wat zij haar aandeed...
Voorgelezen door Beatrice van der Poel
Luisterduur: 7 uur en 41 minuten
Bestellen: www.luisterrijk.nl/overdewereld
Normaal € 15,95 met kortingscode 3130-21B-31 slechts 14,95

Geschiedenis in het groot
Een hoorcollege over de wereldgeschiedenis. Van de Big Bang tot het heden
door Maarten van Rossem
Wat is onze plaats binnen de geschiedenis van de mensheid? Van het leven
op aarde? Van onze planeet? Het zonnestelsel en het gehele heelal? Waarom
moeten we ons interesseren in de geschiedenis van de Big Bang tot het heden?
Maarten van Rossem geeft op zijn eigen manier antwoord op deze en andere
vragen.
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Voorgelezen door Maarten van Rossem
Luisterduur 3 uur 58 minuten
Normaal € 27,95 met kortingscode 4330-21C-15 slechts € 25,15

Doe mee en ga samen met Yuub naar het WK 2010 in Zuid-Afrika

Het voordeel van Yuub
Lid zijn van Yuub geeft je allerlei
voordelen. In Yuub warenhuis
op www.yuub.eu vind je speciaal
geselecteerde organisaties en
bedrijven die hun producten en
diensten hebben afgestemd op
mensen met een beperking en ouderen. De aanbieders lopen uiteen
van: verzekeraars, reisorganisaties
en leveranciers van hulpmiddelen.
Houders van de Yuubvoordeelpas
krijgen korting.
Leden van de Yuub Vereniging
werken als ervaringsdeskundigen mee bij het beter toegankelijk maken van Nederland. Via
allerlei activiteiten zoals testreizen en testpanels presenteren
zij zich als een deskundige bron
van informatie voor bedrijven,
brancheverenigingen en andere
organisaties.

Meer weten over het
Yuub-lidmaatschap?
Yuub
Postbus 111 - 6658 ZK
Beneden Leeuwen
Kijk op www.yuub.eu
mail: info@yuub.eu
bel: 0487 59 18 76

Toegankelijk Nederland is een zaak voor iedereen. Yuub zet zich daar 100% voorin. Doe
mee aan de prijsvraag en maak Nederland
beter toegankelijk. Dan ga je misschien wel
mee met Yuub naar het WK-voetbal in 2010.
Je opdracht
Maak in je omgeving een verblijfsaccommodatie, evenement, restaurant of andere
openbare plek beter toegankelijk. Het startpunt van je plan moet zijn: het aanspreken
en motiveren van de eigenaar of beheerder.
In je plan staat concreet hoe je de plek beter
toegankelijk wilt maken. Kijk voor de ac-

tievoorwaarden op: www.yuub.eu of neem
contact op.
Je prijs
Een reis van 17 dagen voor 2 personen naar
Zuid-Afrika. Je verblijft daar in het luxe
Blue Tangerine Luxury Guesthouse in het
Zuid-Afrikaanse dorp Noordhoek.
De eerste prijswinnaar is al bekend: Margreet Bos. Zij ontving haar prijs tijdens de
vakantiebeurs in januari 2009. Ben jij de
volgende?
Wil je kans maken op deze mooie prijs?
Stuur voor 30 juni 2009 je plan naar:
Yuub Projects
T.a.v. WK-actie
Postbus 567
4000 AN Tiel

‘Gewoon gaan’
Niets houdt Margreet Bos thuis. Reizen is
haar passie. Margreet: “Reizen is heerlijk.
Een rolstoel hoeft je echt niet te stoppen. Er
zijn veel reisaanbieders en vrijwilligers die
wat voor je kunnen doen. Alles wat je wilt is
mogelijk. Naar de woestijn is niet makkelijk
maar het is wel te doen. Zo ben ik zelf met Sahara Travel naar Gambia en Egypte geweest.
Je moet eerst zelf goed nadenken wat je wilt.
Wil ik met een groep op reis of zelfstandig?
Dan: waar wil ik heen? Ik reis zelf meestal met
een groep omdat ik dat leuk vind. Ga je alleen,
dan kun je meer doen waar je zelf zin in hebt.
Het is maar net wat je zelf wilt. Maar ik reis
ook zelfstandig met een vrijwilliger. Een vrij-

williger die met je mee wil kun je vinden door
eerst zelf te zoeken. Vraag een vriend of een
kennis. Als dat niet lukt kun je bij je hulpverlener navragen of er iemand is die mee wil. Of
bij de Stichting Johaniter Hulpverlening.””
Vragen voor Margreet? Mail haar:
m.bos12@chello.nl.
Margreet met
Sahara travel in
Gambia: “Ik heb
een beperking,
maar ik laat me
niet beperken.”
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cruisen

Vakantie op het water
Een volledig verzorgde vakantie op het water kan
dichtbij en ver weg.

kleintjes
Weeshuis Mother of Peace

Boerderijkamers.nl

Ik, Wendy van Leeuwen, vertrek op 19 juli 2009 naar Zuid-Afrika.
Ik ga 4 weken vrijwilligerswerk doen via Be More, in een weeshuis
Mother of Peace. Alle 50 kinderen in het weeshuis hebben een
moeilijke achtergrond. Help mee en stort een kleine bijdrage op
12.17.74.228 ten name van Be more. Kijk op mijn weblog voor
meer informatie; http://wendyvanleeuwen.helptmee.nl. Heel
erg bedankt!

www.boerderijkamers.nl is een online gids voor vakantie op het
platteland. Op de website staan meer dan 800 verhuurders van
accommodaties op het platteland overzichtelijk bij elkaar. Rust
en ruimte op het platteland is het uitgangspunt voor een verblijf
in een boerderijkamer.




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.


Door koude wateren

Ook een kleintje plaatsen in over de Wereld?

Vaar langs de Noorse kust. Begin in de Noorse havenstad Bergen en leg aan in
de havens van de traditionele postbootroute. Of doe meerdere landen aan:
Zweden, Rusland en IJsland.
Foto: Renée Blom

Vraag naar de mogelijkheden en tarieven. Bel: 030 2679573 of mail: info@overdewereld.nl

Cruisen om te relaxen
Op en top relaxen doe je op een Carribean
Cruise. Over helderblauwe wateren en met
aan de horizon witte zandstranden en Palmbomen. Leg aan op Barbados en Saint Lucia.

Door Hollands
polders
Een muzikale reis
Vaar over de Donau met een Opera- en Concert Cruise. Geniet tijdens het
diner van het optreden van een klassiek muziekgezelschap.

Varen door polders en
Amsterdamse grachten.
Bekijk Nederland en
België vanaf het water.

Traditioneel zeilen
Zeilen langs de Turkse Kust
op een traditioneel houten
zeiljacht. Langs hoge met
pijnboom begroeide bergen
en oude ruïnesteden.
Foto: Adam Voyages
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In onze volgende uitgave: 3 hele pagina’s over Cruisen. Meer weten over aanbieder van cruises?
Stuur een mail naar: info@overdewereld.nl.

NIEUWS

De fiets en
wandelbeurs 2009
De Fiets en Wandelbeurs 2009 is dit jaar van 28 februari tot en met 1 maart in de RAI
Amsterdam. De beurs is opgebouwd in thema’s. Zo kom je van alles te weten over:
elektrisch fiets, fietsen met kinderen, kleine reisorganisaties, tandems en wandelen in de bergen.
Op blote voeten
Ook is speciaal voor de beurs aangelegd een blote-voeten-pad. Tijdens de beurs
geeft bewegingswetenschapper Wouter Buist een workshop Blote-voeten-lopen.
Voel hoe het is om te lopen over verschillende ondergronden zoals zand, boomschors, grind en stro.

Meer informatie: www.fietswandelbeurs.nl of bel: 020 600 2579
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Over de Wereld puzzel

colofon

Puzzel mee en win de cd Acoustic Arabia

De oplossing van de Van
Noodpuzzel in onze vorige
uitgave: Arc de Triomphe. We
feliciteren met de winnaar van
de stedentrip voor 2 personen:
A.C. Vroegop in Waddinxveen.

Acoustic Arabia
De cd Acoustic Arabia neemt de luisteraar mee door het rijke muzikale landschap van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Zwoele ritmes, prachtige melodieën en authentieke Arabische klanken. Een echte luisterervaring.

Putumayo World Music is een platenmaatschappij met een missie. Putumayo laat mensen via muziek
kennismaken met andere culturen. Op de CD’s staan verschillende muzikanten. Ze staan bekend om
hun vrolijke en positieve muzikale boodschap. Het kleurrijke artwork op de CD. De uitgebreide informatie in het CD boekje. De steun aan goede doelen en de aparte Putumayo Kids serie. Alles staat in het
teken van Putumayo’s motto: ‘Guaranteed to make you feel good!’

Aan dit nummer werkten mee:
Gertine Fornerod, Loes Janssen, Dorien Koppenberg,
Hieke Voorberg, Tineke Zwijgers en GertJan Zwaneveld.
Advertentieverkoop:
AMNA publicity, Veenendaal
Willem Sipkes
telefoon 0031 (0)318-552594 of
0031 (0)6-51357411
E-mail amna@planet.nl

In welke stad in Marokko is deze foto genomen?
Kijk voor het antwoord op pagina 18, 19 en 20.

Hoe doe je mee? Stuur ons een kaartje met je oplossing voor 1 april 2009.
Schrijf op in welke Marokkaanse stad de foto is genomen.

Vermeld duidelijk: naam, straat, postcode, huisnummer, woonplaats en telefoonnummer. Mailen kan ook naar: info@overdewereld.nl

Fotoverantwoording:
istockphoto - P3 l. boven, onder; P7: onder; P12:
l.boven; P13: l/r boven, l/r onder; P24: r boven, midden,
l/r onder; P25: r. onder; P28: boven

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

© Uitgeverij Over de Wereld 2009
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.

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 € 5,50 per
uitgave inclusief verzendkosten. Zolang de voorraad strekt.
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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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Europa
Madeira
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Nummer 0, september 2008
• Nazomers Nederland
• Gehandicaptensport
• Mexico op eigen tempo
• Barcelona met kids
• Madeira: duizend tinten groen
• Radar Reizen
• Luisterboeken

www.overdewereld.nl
Nummer 1 - Oktober 2008
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
Pagina 28

Ivorytravel
Pagina 7

De zuidafrikaspecialist
Pagina 16

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

21

De smaak van de zon
Sicilië: een recept met een verhaal

Ver weg
Zuid-Afrika en Colombia

14 / 24
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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

Reisblad
Over de Wereld
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Over de Wereld
Reisblad in duidelijke taal
www.overdewereld.nl

Dicht bij huis
Winterse trips en Vlieland

Nummer 2
December 2008 - Januari 2009
Prijs € 5,00
ISSN 1876-9659

Speciale wensen

Bovenstaande foto:
Warmwaterbronnen in IJsland
Kijk voor meer IJsland op pagina 18.
Foto: Helene Smit

Weekendje weg

4

Landstede Buitengewoon reizen

Reykjavik, IJsland

17

18

Travelhome - Pagina 2
Doniastate - Pagina 10
Trolltravel - Pagina 20

Sneeuw
Naar de sneeuw: steeds weer anders

Zuidafrikaspecialist - Pagina 21
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Aigotravel - Pagina 22

Ver weg

Van Nood Reizen - Pagina 26

Cambodja en een camperreis
door Amerika 14 / 23

Vakantiebeurs - Pagina 28

Op de bank

Abonneren: www.aboland.nl
Bel: 0900 226 52 63
6 x € 20,-

Luisterboeken
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Over de Werel d

www.overdewereld.nl
info@overdewereld.nl
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De smaak van de zon

Over de Werel d

Jaargang 1, nummer 0
September 2008

Nazomers Nederland

Reisblad
Over de Wereld

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 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. We geven informatie die reizen leuk en makkelijk maakt. Maar wij hebben ook oog voor speciale wensen. Zo schrijven
wij 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: 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: Kopen van losse uitgaven en nabestellen van eerdere uitgaven: € 5,50 per uitgave inclusief verzendkosten. (zolang de voorraad strekt).
Korting op collectieve jaarabonnementen: Korting op collectie jaarabonnementen zijn
opvraagbaar bij Abonnementenland.

Stopzetten 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
Reisblad Over de Wereld, 2e jaargang, nummer 2 verschijnt rond 30 april 2009. In 2009 verschijnt Over de Wereld 6 keer, met 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 (ODW1-09)
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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Nummer 2, december 2008
• Winters Nederland: 6 uitstapjes
• Vlieland: rust en ruimte
• Naar de sneeuw op allerlei manieren
• Boeken lezen en luisteren
• In Beeld Cambodja
• Stedentrip: Reykjavik
• Met de camper door Amerika

Voor de relaxte lezer op zoek naar informatie en inspiratie

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!

Over de Wereld compleet!

Dicht bij huis

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

Druk:
Drukkerij Roto Smeets, Utrecht

nabestellen

Over de Wereld
Reisblad in duidelijke taal

Abonnementenbeheer:
Abonnementenland, Heemskerk
www.aboland.nl

Promotie:
Blaauwconcept, Leusden

Stuur de oplossing naar:
Uitgeverij Over de Wereld, Postbus 204, 3430 AE Nieuwegein

Het allernieuwste
reisblad!

Uitgeverij Over de Wereld

Hoofdredacteur: Gertruud van Kempen
Eindredactie: Blaauwconcept

Putumayo: om je goed bij te voelen!

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

Volgende keer

makkelijk lezenblad
Voor de relaxte lezer op zoek naar
informatie en inspiratie

Een nieuwe uitgave van Reisblad Over de Wereld verschijnt rond 30 april 2009. Over
de Wereld thuis ontvangen? Of cadeau geven? Dat kan. 6 x Over de Wereld voor maar
€ 20,00. Bel 0900 226 52 63 (€ 0,10 per minuut) of ga naar www.aboland.nl.
• Nederland: fietsen en wandelen en nog meer
aandacht voor vakantie dichtbij

Cuba

• Spanje: Andalusië
• Vakantie op het water: cruisen
• In beeld: Cuba
• De smaak van de zon
En natuurlijk weer onze vertrouwde rubrieken: Op de
bank luisterboeken, de agenda en speciale wensen

Over de Wereld verschijnt 6 x ker jaar. Nummer 2 van 2009 valt op de mat rond 30 april 2009. Kijk ook op www.overdewereld.nl

nieuws

Familie Lekkerweg
Nederland heeft zoveel moois te bieden. In Over de Wereld kun je
van mooie en bijzondere plekken genieten lekker dichtbij. Wil je
Nederland nog beter ontdekken? Volg dan de Familie Lekkerweg
op www.defamilielekkerweg.nl.
De VVV koos op 14 februari van dit jaar uit 3 families de: Familie
Lekkerweg. Een spontaan, gezellig en ondernemend Nederlandse
gezin. Een gezin dat het aandurft om een half jaar lang al het moois
van Nederland te ontdekken. Op de site kunnen wij de belevenissen
van de familie volgen, van dag tot dag met filmpjes en verslagjes.
Liever zelf weg? Meld je via de site aan voor de nieuwsbrief en ontvang gratis tips. Of vraag informatie bij het VVV-kantoor bij je in
de buurt.

