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advertenties

Van de redactie

Ondek nu de 25.000
vakantiehuizen van NOVASOL in Europa!

Prachtig en dichtbij
Crisistijd. Voor de één een lastige spannende periode, voor de ander
schept het juist kansen. Zo beleven de vakantieparken in Nederland
glorietijden. Helemaal volgeboekt zijn ze tijdens deze voorjaarsweekenden.

Kijk voor ons volledige aanbod op www.novasol.nl

Reisblad Over de Wereld is te koop via:
• Abonnementenland - www.bladenbox.nl - bel: 0900 226 52 63 (€ 0,10 per minuut).
• Of vul de bon in op pagina 27.
• Ga naar: www.tntpost.nl, www.ako.nl of www.overdewereld.nl
Je ontvangt Over de Wereld dan zo snel mogelijk thuis.

In zware financiële tijden zoeken mensen het dicht bij huis. De vraag:
“Waar ga je heen dit jaar?”, kun je weer met een gerust hart en zonder
schaamte beantwoorden met: “We blijven lekker in eigen land”, of “We
gaan een weekje naar Duitsland”. En terecht. Want ze zijn prachtig de
dichtbijbestemmingen.
Fietsen in Mecklenburg Vorpommern, een weekendje Bed & Breakfast in
de Vlaamse Voerstreek of zwerven door ons eigen Friesland. We laten in
Over de Wereld maar al te graag zien hoe mooi en relaxed vakantievieren
is op die plekken.
En wij trekken zoals elke keer ook weer verder weg, naar Cuba, Andalusië
en heerlijk ‘cruisen’ dichtbij én over de hele wereld. Want er breken ook
weer betere tijden aan. Veel kijk- en leesplezier
Gertruud van Kempen
Hoofdredacteur
Foto: Hermen van der Worp

agenda

Uw advertentie hier?

De kaasmarkt in Gouda
De Goudse Kaas- en Ambachtenmarkt is in de periode 25 juni
tot en met 27 augustus, elke donderdagochtend van 10.00 tot
12.30 uur. De VVV biedt voor € 11,50 het speciale dagarrangement De Goudse Kaaskaart aan, inclusief: een bezoek aan de
toeristische markt, een kopje koffie met Goudse siroopwafel,
entree Kaaswaag, een Gouds kaasplankje en kruidenbitter en
deelname aan de stadswandeling. Informatie: VVV Gouda,
telefoon: 0900-4683288 of info@vvvgouda.nl.

www.overdewereld.nl
Doe ook mee en adverteer!
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

Geïnteresseerd is in de geschiedenis van Breda? Loop mee op
zaterdag 30 mei met de Nassauwandeling of op zaterdag 27
juni met de Kasteelwandeling. Vertrek: 13.45 uur verzamelen bij de VVV aan de Willemstraat. Vooraf reserveren is mogelijk: 0900-5222444, info@vvvbreda.nl - informatie: www.
vvvbreda.nl - telefoon: Tel. 0900-5222444.

Het volgende nummer van Reisblad Over

Uitgeverij Over de Wereld

De Acht Zaligheden fietsroute

de Wereld verschijnt rond 26 juni 2009

Postbus 204

Fiets op elke gewenst dag in mei de Acht Zaligheden route
door het Noord-Brabantse land. Een routebeschrijving is te
krijgen in Hof Cleyn Mierde Dorsplein 18 - 20, Lage Mierde
waar ook de route start. De route kan in 2 lussen van elk 35
kilometer gefietst worden. Meer informatie: www.vissergoutsmits.nl of bel 013 5092736.

3430 AE Nieuwegein

2

Wandelen in Breda

Over de Wereld

www.overdewereld.nl

Reisblad in duidelijke taal

info@overdewereld.nl

3

Oud Bergveen: voormalige stoomspinnerij en –weverij
Verblijf: Waar vroeger ‘verpleegden’ van de strafkolonie Veenhuizen woonden en werkten,
logeer je nu in een gezellig appartement. Beneden de zitkamer met houtkachel, keuken en
badkamer. Op de vide, de open zolder, de slaapruimte en televisie. Vanaf het terras kijk je
uit over de bossen en velden; je begrijpt dan waarom men het hier ‘Hollands Siberië’ noemt.
Het is er zo heerlijk rustig!
Actief: Tot 1980 was Veenhuizen verboden voor onbevoegden. Nu is het met het Gevangenismuseum een echte trekpleister. Je kunt cultuurhistorische fiets- en wandeltochten
maken door het uitgestrekte dorp. In de omgeving biedt het fraaie Fochteloërveen vooral
natuurschoon.
Wat kost het: Logies € 85 voor 2 personen (korting bij langer verblijf). Ontbijt (optioneel)
€ 9,50 per persoon.
Adres: Oude Norgerweg 5, 9341 TG Veenhuizen, 0592 – 38 89 92,
www.erfgoedlogiesoudbergveen.nl.

’t Lingeveld: slapen onder het hooi

NEDERLAND

Wandelen, fietsen en
sfeervol logeren
Een hooiberg, voormalig bankgebouw of katoenweverij. Nederland telt steeds meer
bijzondere adressen voor Bed & Breakfast. Je treft er het comfort van een hotel,
overgoten met een stijlvol en persoonlijk sausje. En meestal gelegen in een mooie
omgeving, waar het goed wandelen en fietsen is. Over de Wereld doet een greep uit
het aanbod en neemt je mee naar 6 bijzondere locaties. Mét lezersaanbiedingen!
Tekst: Tineke Zwijgers
Foto’s: Dorien Koppenberg

Verblijf: De romantische hooiberg achter de boerderij van
Ria en Heidi Houterman bestaat uit een woon- en slaapkamer
met groot bed en zitje. In de badkamer tref je een ouderwets
bad op pootjes. De mooiste plek is de ruimte onder het dak,
waar je op balen stro een heerlijk zitje hebt en uitkijkt over de
velden. Een prima plek voor borrel of ontbijt.
Actief: De Rijn is vlakbij en nodigt uit tot een fietstocht langs
het water. Met het autoveer bij Renkum en het voetveer bij
de Westerbouwing steek je tweemaal de rivier over en maak
je een rondje van zo’n 25 kilometer. De Westerbouwing is een
on-Nederlands hoge stuwwal langs de Rijn. Er is een mooie
wandeling uitgezet door het bos en boven langs het water.
Wat kost het: B&B € 115 voor 2 personen (korting bij langer
verblijf).
Adres: Grote Molenstraat 108, 6661 NG Elst, 0481 – 35 12 23,
www.hetlingeveld.nl.
	Lezersaanbieding: 1 gratis overnachting voor 2
personen met uitgebreid arrangement), ter waarde
van € 137,50 (zie Mail & Winactie op pagina 7)

Aux Deux Coins Ronds: boerenstal met ronde hoeken
Verblijf: In de stal naast de historische hoeve van Margriet en Han Hos vind je 4 comfortabele gastenkamers en een gezellige zit- en eetkamer. Eén kamer is geheel rolstoeltoegankelijk. Vanaf het terras kijk je uit over de groene heuvels. Tip: blijf ’s avonds ‘thuis’ eten. De
eigenaren koken een heerlijke maaltijd met veel ingrediënten uit eigen tuin. Het ontbijt met
streekspecialiteiten is een feestje.
Actief: Op de grens met Zuid-Limburg en de Vlaamse Voerstreek zijn de wandel- en fietsmogelijkheden legio. Houd wel rekening met enig hoogteverschil. Een leuke wandeling
maak je van Sippenaeken langs de Geul naar Epen. In de Voerstreek tref je een uitgebreid
wandelnetwerk.
Wat kost het: B&B € 75 voor 2 personen (korting bij langer verblijf).
Adres: Rue de Sippenaeken 243-245, B-4852 Hombourg, 06 – 47 04 20 32 / 06 – 30 71 22 42,
www.auxdeuxcoinsronds.com.
	Lezersaanbieding: Lezers van Over de Wereld ontvangen 10% korting
(geldig tot 31 juli 2009) Plus 1 gratis overnachting voor 2 personen met ontbijt,
ter waarde van € 75 (zie Mail & Winactie op pagina 7)

4

5

2B:B&B: waar vroeger het geld werd geteld
Verblijf: In de voormalige Rabobank van Noorden richtte
Famke Grootswagers een kunstgalerie en twee gastenkamers
in. De Groene en Blauwe kamer zijn stijlvol ingericht, met lekkere bedden en kunst aan de muur. Bijzonder is het zitje voor
het raam, vanwaar je onbeperkt uitkijkt op de Nieuwkoopse
Plassen. Met mooi weer ontbijt je buiten op het terras, anders
tussen de kunst in de galerie. Een fijne plek.
Actief: Varen op de plassen (met kano of fluisterboot), wandelen en fietsen. Het uitgestrekte natuurgebied Nieuwkoopse
Plassen in het Groene Hart nodigt uit tot activiteit. In de B&B
vind je routebeschrijvingen. Ook kun je een kijkje nemen bij
het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.
Wat kost het: B&B € 75-85 voor 2 personen (korting bij langer
verblijf). Inclusief gebruik Canadese kano.
Adres: Voorweg 2b, 2431 AP Noorden, 0172 – 40 76 75,
www.2b-bnb.nl.

’t Paradijs:

gastenverblijf op landgoed

Verblijf: Knus gastenverblijf in voormalige garage. Met ruime badkamer, keukenblok om koffie en thee te zetten en serre waar je ’s ochtends ontbijt. Echt een plek om
een paar dagen te genieten van rust en stilte. Het 10 hectare grote landgoed van de
familie De Vogel is deel van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug.
Actief: Als in mei de rododendrons bloeien is het leuk wandelen op het landgoed.
Vanuit ’t Paradijs maak je mooie wandel- en fietstochten op de Utrechtse Heuvelrug.
Bijvoorbeeld door de Kaapse Bossen of rond Amerongen. In Doorn vind je Kasteel
Doorn. Dit is het hele jaar open voor bezichtiging.
Wat kost het: B&B € 85 voor 2 personen (korting bij langer verblijf).
Adres: Broekweg 7, 3941 ZH Doorn, 0343 – 42 12 20, www.paradijsdoorn.nl.

	Lezersaanbieding: Lezers van Over de Wereld krijgen een gratis
wijnarrangement bij een diner in ’t Paradijs, plus een geurige verrassing
(geldig tot 30 juni 2009) Reserveer het diner direct bij boeking

Het Voorhuis: logeren aan het water
Verblijf: Het ruime voorhuis van de verbouwde boerderij van
Tonie Theel is ingericht als gastenverblijf. Het is er gezellig en
stijlvol. Aan het water vind je een gastenterras met ligstoelen. Bij mooi weer serveert de eigenares hier het feestelijke
ontbijt. Met het motorbootje van het huis mag je een eindje
varen op het meer en genieten van de zonsondergang.
Actief: De beschermde Eilandspolder nodigt uit tot lange
fietstochten, waarbij je de historische plaatsjes Graft en De
Rijp kunt bezoeken. Het waterrijke gebied leent zich ook voor
een tochtje met een fluisterboot. Die huur je in De Rijp.
Wat kost het: B&B € 105 voor 2 personen per nacht (minimaal
verblijf 2 nachten). Inclusief gebruik fietsen en motorbootje.
Adres: Noordeinde 7, 1485 ET Noordeinde, 0299 – 67 35 75,
www.hetvoorhuis.com.

	Lezersaanbieding: Lezers van Over de Wereld
ontvangen 10% korting (geldig tot 30 juni 2009)
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lezersactie

Mail & Win

Over de Wereld mag 2 gratis overnachtingen verloten.
Deze zijn beschikbaar gesteld door door B&B ’t Lingeveld en
Aux Deux Coins Ronds.
’t Lingeveld
1 overnachting voor 2 personen in de hooiberg met uit
gebreid arrangement (een flesje champagne, gebruik van
badjassen en badslippers en een uitgebreid ontbijt).
Aux Deux Coins Ronds
1 overnachting voor 2 personen, met uitgebreid streekontbijt en een welkomstdrankje.

Meedoen?

Stuur vóór 31 mei een mail naar info@overdewereld.nl en
vermeld in de onderwerpregel ‘gratis overnachten’. De winnaars krijgen begin juni bericht en nadere informatie over
het boeken van de overnachting.

reisdingen
Het voorjaarszonnetje breekt door. Tijd voor een paar stevige fietstochten. Over de
Wereld vond handige dingen die fietsen nog leuker en makkelijker maken.
Moederstuur Ook voor oma
natuurlijk! Makkelijk en veilig opstappen met je kind of
kleinkind voorop. Het kan
met het moeder-/omastuur.
Oude stuur eraf, en het andere
stuur erop. Prijs € 59,95 exclusief montage. Meer informatie
www.moederstuur.nl

Gezellige fietstas Deze trendy dubbele fietstas is waterafstotend. De
tas heeft een groot voorvak met rits, zijvakken en een dubbele reflectie op alle zijkanten. Dus veiligheid voorop. Adviesprijs € 49,95. Meer
informatie www.basil.nl

Met de hond op de fiets Op een mooie
lentedag wil je trouwe viervoeter ook wel
graag mee op de fiets. Dat kan. In deze
dierenfietsmand zit je hond als een vorst
(of vorstin). De koepel op de mand zorgt
dat de hond niet uit de mand kan springen. De mand is ook geschikt voor de
kat. Prijs vanaf € 51,95. Meer informatie
www.basil.nl

Veilig op de mountainbike Regelmatig laait de discussie op over het dragen van een fietshelm. Maar er
is een verschil tussen fietsen als sport en de fiets als vervoermiddel. Bij zowel het wielrennen als mountainbiken heeft de fietshelm allang zijn waarde bewezen. De nieuwe fietshelmen zijn licht van gewicht
en passen perfect op iedere hoofdmaat. AGU, verkrijgbaar bij elke 2-wielerspecialist vanaf € 38,00.
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Friese toren van Pisa

Klokkenluiden

In Leeuwarden, de hoofdstad van de
provincie Friesland, staat de scheve
kerktoren Oldehove. De fundering
van de toren is gebouwd op Friese
klei. Niet echt een betrouwbare ondergrond. Het was de bedoeling van
de Friezen om de Groningers jaloers
te maken met de bouw van een hogere
toren dan de Martinitoren. Leeuwarden is nu één van de Elfsteden, waar
de Elfsteden schaatstocht begint en
eindigt.

Eén van de mooiste Friese stadjes is Dokkum. Een levendig stadsbeeld met verrassende gevels, prachtige monumenten omgeven door gave bolwerken. In het centrum
vind je de Waag. Nu kun je er een hapje eten,
maar vroeger werd hier handelswaar gewogen. De bolwerken worden gesierd door
twee molens. In een van de vele straatjes
staat het smalste huis van Nederland. Het
is nauwelijks een meter breed. Vroeger werden de Dokkumers elke dag om 10 uur ´s
avonds gewaarschuwd voor de sluiting van
de stadspoorten. Om deze traditie in ere te
houden gebeurt dit nog steeds elke dag.

Weg door de zee
Om Noord-Holland met Friesland
te verbinden, begonnen de Friezen
in 1927 met de bouw van de Afsluitdijk. Het was een lastige klus om
deze 30 kilometer lange snelweg
door de zee aan te leggen. Het was
de bedoeling dat de bouwers uit
Noord-Holland en de Friezen elkaar
in het midden zouden ontmoeten.
Maar, de ijverige Friezen hebben
het langste stuk gebouwd. In 1932
was de weg klaar. Op de dijk staan 2
standbeelden, waarvan 1 ter ere van
ingenieur en maker Cornelis Lely is.

De Brandaris, Terschelling

Uit de provincie

Friesland
Als je Friesland bezoekt, lijkt het wel alsof je in het buitenland bent. De inwoners
spreken het voor veel mensen onverstaanbare Fries en ook de plaatsnamen zijn in
het Fries geschreven. Met de Friezen genieten veel toeristen van Nederlands waterrijkste provincie waar je naar hartenlust kunt surfen, zeilen en schaatsen.

Waddeneilanden
Het zijn kleine, maar onmisbare delen
van Friesland geworden: de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland
en Schiermonnikoog. Sommige mensen
lopen er `wadlopend` naartoe, maar je
kunt ook met de boot vanuit Harlingen,
Holwerd en Lauwersoog gaan. Voor
Duitsland en Denemarken liggen ook
Waddeneilanden, maar de grootste van
allemaal is het Noord-Hollandse Waddeneiland Texel. Meer informatie over
wadlopen naar de Waddeneilanden
vind je bij het Wadloopcentrum Fryslân. Website www.wadlopen.net

Reedriden en skûtsjesilen
Schaatsen, op zijn Fries ‘reedriden’is
iets waar bijna alle Friezen fan van zijn.
Hoogtepunt is de bijna 200 kilometer lange schaatstocht over natuurijs
langs elf Friese steden, de Elfstedentocht. De laatste Elfstedentocht werd
op 4 januari 1997 gehouden, drie dagen nadat de officiële naam van de
provincie werd veranderd van ‘Friesland’ in ‘Fryslân’. Helaas ging de Elfstedentocht dit jaar net niet door. Maar
deze zomer kunnen de Friezen weer
genieten van de zeilwedstrijden met
de speciale skûtsjes-zeilboten. Of een
prachtige wandeling door de wadden
van het Waddengebied.

Frysk
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Friezen zijn erg trots op hun eigen
taal die voor 350.000 mensen ook de
moedertaal is. In de meeste steden
en dorpen wappert dagelijks de Friese vlag. Te herkennen aan de blauwe
strepen met rode harten. Friezen
staan in de rest van Nederland bekend als eerlijke, hardwerkende en
nuchtere personen. Friesland bestond vroeger uit terpen: stukken
land in zee die werden bewoond
door vissers en boeren.

Friese lekkernij
Suikerbrood, in het Fries Sûkerbôle genoemd,
doet inmiddels heel Nederland smullen. Vroeger
werd het cadeau gegeven om moeders te feliciteren met de geboorte van een meisje. Iets zoeter
is de Oranjekoek, vaak roze van kleur en gevuld
met banketbakkersspijs. Vroeger werd deze koek
alleen op Friese bruiloften gegeten. Een bekende
drank is Beerenburg, een kruidige drank met 30
procent alcohol.
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Friesland In het noordelijkste puntje van Nederland, bij
de Noordzee en de Waddenzee, ligt Friesland. Daar wordt Fries
gesproken, een taal die voor veel Nederlanders buiten Friesland
niet te verstaan is. De hoofdstad is Leeuwarden: op zijn Fries:
Ljouwert. Of het nu winter of zomer is; er is altijd wel wat te doen
in Friesland. Er wonen ongeveer 645.000 mensen, vergeleken met
andere provincies is dat niet veel. Ook de Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog, Vlieland en Terschelling horen bij Friesland. Een Fries die heel bekend is geworden is het 24-jarige model
Doutzen Kroes. 5 jaar geleden woonde ze nog op het Friese platteland en nu wordt ze bewonderd op de grootste internationale
modeshows. Ook de Friese band Twarres scoorde in heel Nederland een hit met het liedje ‘Wêr Bisto’ (waar ben je?).

Hoe vond Hieke het in Friesland?

Recept Carne alle Pizzaiola
Rundvlees met tomaat, knoflook en oregano

“Mijn moeder is Fries. Hoewel ik vaak mijn pake en
beppe (opa en oma) in Friesland op bezoek ga, was ik
er tot voor kort nog nooit als toerist geweest. Jammer,
want er is zo veel moois te zien en te doen! Favoriet:
een ritje over de afsluitdijk bij ondergaande zon.”

Benodigdheden
- 4 dungesneden lappen rundvlees (ongeveer 700 gram)
-	500 gram gepelde tomaten vers of uit blik. Als de tomaten vers zijn, moeten ze
heel rijp zijn
- 2 teentjes knoflook
- olijfolie van de 1e persing
- gedroogde oregano
- zeezout
Bereidingswijze
Verhit de grilpan zonder olie of boter.
Bak de runderlapjes in enkele minuten op hoog vuur aan alle zijden goudbruin.
Haal het vlees uit de pan en zet het apart.
Pel de teentjes knoflook en snijd ze in stukjes.
Verhit enkele eetlepels olijfolie in een brede koekenpan.
Voeg de knoflook toe en de tomaten.
Laat de saus enkele minuten op hoog vuur koken zodat de tomaten snel droger
worden.
Voeg aan de tomatensaus een snufje zout en het vlees toe.
Besprenkel het gerecht royaal met oregano. Voeg ook een scheutje olijfolie toe.
Laat het gerecht nog een minuutje op hoog vuur staan.
Let op: dit gerecht mag nooit langer dan 10 minuten koken.
Bestrooi het gerecht met versgemalen zwarte peper en dien het meteen op.
Serveer er versgebakken brood bij.
Buon Appetito!

Beeld en tekst: Hieke Voorberg, met dank aan Fryslân Marketing.

Smaak van de zon
‘Carne alla Pizzaiola’ is rundvlees uit de pan. Het gerecht wordt op smaak gebracht
met gepelde tomaten, knoflook en oregano. Het is een typisch Italiaans gerecht waar
jong en oud van geniet. Maar vooral Italiaanse kinderen likken hun vingers erbij af.

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.bladenbox.nl, bellen kan
ook met Abonnementenland: 0900 - 226 52 63 (€ 0,10 per minuut)

Bruisend Napels
‘Carne alla Pizzaiola’ komt oorspronkelijk uit
de omgeving van Napels. Dit is de grootste
stad van de Mezzogiorno. Mezzogiorno is de
naam voor heel Zuid-Italië. De Franse schrijver Stendhal beschreef het stokoude, bruisende Napels als onbetwist de mooiste stad van
het heelal. In en om Napels is heel wat te zien:
het kasteel Castel Nuovo uit 1280 bijvoorbeeld, de kerk van Francesco di Paolo en het
San Carlo-theater uit 1737. Of de beroemde
baai van Napels met de actieve vulkaan Vesuvius en de Napoletanen zelf natuurlijk.
Lokale specialiteit
Uit Napels en de regio Campanië komen
overheerlijke producten die wereldwijd bekend zijn. Pizza bijvoorbeeld. En mozzarella
van buffelmelk. De oerpizza is de pizza Margherita met tomaat, buffelmozzarella en verse basilicum. De pizza dankt zijn naam aan
koningin Margaretha van Savoye. Zij was de

vrouw van Umberto I. Koningin Margaretha
kwam in 1889 in Napels terecht en wilde een
lokale specialiteit proeven. En dus bereidde
de beste pizzabakker van Napels, Raffaele
Esposito, voor haar een pizza in de kleuren
van de Italiaanse vlag.
Uitvinders van roomijs
De Napoletanen beweren ook de uitvinders
van het roomijs te zijn. Nu is die uitspraak omstreden want meer Italiaanse regio’s claimen
dit. Feit is wel dat er verrukkelijk roomijs uit
Napels komt. Verder staat de stad bekend om
zijn uitmuntende koffie die wij in Nederland
kennen als espresso. In sommige bars wordt
deze koffie in een gloeiendheet, transparant
glaasje geserveerd. Ook ‘Carne alla Pizzaiola’
of kortweg ‘pizzaiola’ beperkt zich allang niet
meer tot huishoudens in de regio Campanië.

Tekst & foto’s: Loes Janssen-Miraglia

11

reizen op tv

fietspagina

Campinglife

Droomhuis in de zon

Campinglife besteedt aandacht aan
campings door heel Europa. In het
programma komen fanatieke kampeerders aan het woord. Met ook uitgebreid kampeernieuws over bestemmingen, caravans, verzekeringen en
tips voor vertrek en onderweg.

Een realityserie over mensen die een nieuw leven starten in het zuiden
van spanje. Het programma volgt zonzoekers die hun droomhuis hopen
te vinden in Spanje maar ook ondernemers die een bedrijf gaan opzetten.
Droomhuis in de zon
Dag: zondag
Tijd: 17.10 uur
Zender: SBS 6

5 x op de fiets!

Fietsen door de polders, het bos of over de Nederlandse heide is bijzonder. Maar fietsen
door verre oorden ook. Over de Wereld brengt in beeld: 5 x anders fietsen.

Campinglife
Dag: zaterdag
Tijd: 18.55 uur
Zender: RTL 4

Bestemming bereikt
John Williams volgt mensen die onderweg zijn naar een speciale gebeurtenis of ontmoeting in het buitenland.

Fietsen in Duitsland

Bestemming bereikt
Dag; Donderdag
Tijd: 20.30 uur
Zender: RTL 4

Fietsen ver weg: in Vietnam

advertenties

Fietsen in de Mekong Delta, Vietnam, ga van Noord naar Zuid. Welke route je
ook kiest, het wegennet in Vietnam is volgens de fietsspecialisten goed. Bijna
alle routes zijn geasfalteerd en je kunt daar het hele jaar fietsen. Maar houd in
de maanden mei tot en met oktober wel rekening met plensbuien. Fietsen in
Vietnam kan met verschillende aanbieders individueel of in een groep.

Net over de grens verrassend fietsen over
uitstekende fietspaden en spannende themaroutes. De bewegwijzering is duidelijk en
overal onderweg vind je servicestations. Kijk
voor informatie op www.geheimoverdegrens.
nl. Foto: Hermen van der Worp.

Fietsen en kamperen
Fietsen in Frankrijk en na een lange tocht moe
maar voldaan uitpuffen voor je tent. De tent
staat al compleet ingericht voor je klaar. Kijk
op www.fietsrelax.nl.

Scootttochten

Denemarken

Met de scootmobiel een rit maken langs mooie
landgoederen in de buurt van Heino. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de ECT Vakanties fietsweek van
11 tot en met 18 september 2009. Foto ECT Vakanties. Kijk op www.fietspad.nl voor meer fietsroutes geschikt voor de scootmobiel. Lees meer
over vakantie zonder drempels op pagina 21.

Denemarken is een perfect fietsland. Heel aantrekkelijk voor zowel kinderen
als volwassenen. Geen al te steile heuvels en een afwisselend landschap van
bossen, akkers, meren en fjorden. Een leuk extraatje: met 7300 kilometer kust,
is de zee bijna altijd in de buurt. Beeld: visitdenmark.nl. Meer weten: www.
visitdenmark.nl.

12

Voor informatie over aanbieders stuur ons een mail: info@overdewereld.nl
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Overal op straat muziek

De mensen leven buiten met de deuren en ramen open

50 Jaar revolutie; Che Guevara en Fidel Castro zie je overal

Kleurige kunst op de markt

Met de klas lekker buiten spelen

In beeld

Cuba

Opa met kleinkind in de door Cubanen geliefde schommelstoel in Trinidad

Valle de Viñales, tabaksgebied in het westen van Cuba

Vergane glorie, een wonderlijke wereld: Cuba is een land waar niets is wat het lijkt. Een
land waar je ogen en oren tekort komt. De mensen zijn arm, leven allemaal met de voordeur en de ramen open en laten geen kans voorbij gaan om te genieten van muziek.
80 Jaar terug in de tijd

Monument voor generaal Gómez

Op straat even de auto repareren

De zangers van de bekende Bueno Vista Club

De Canonaza: iedere avond om 9 uur wordt een kanon afgeschoten

Callejón de Hammel, straat vol muurschilderingen
Aan het werk tussen de tabaksplanten
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Midden in Havana allemaal oude locomotieven

Ooit waren dit prachtige gebouwen

Het Capitool in Havana, een kopie van die in Washington

De promenade langs de baai van Havana, de Malecon

Paardjerijden in Havana
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Cuba ligt in de Caribische Zee, op slechts 180 kilometer van
Florida. Cuba bestaat uit meerdere eilanden. Het hoofdeiland is
1250 kilometer lang en gemiddeld 100 kilometer breed.

Beste reistijd

Cuba heeft een tropisch klimaat en kent
daardoor geen zomer en winter. De officiële hoogseizoenen voor
het toerisme zijn van december tot en met maart en in juli en augustus. In september en oktober is de kans op orkanen erg groot.

Taal De officiële taal is Spaans.
Geld Cuba kent de pesos (CUP) en de convertible pesos (CUC)
Toeristen worden geacht met de CUC te betalen. Amerikaanse
creditcards en dollars worden niet geaccepteerd.

Toegankelijkheid Informeer vooraf, rechtstreeks bij je
hotel of het goed toegankelijk is voor rolstoelers. Dit is nog lang
niet overal een vanzelfsprekendheid.

Reistijd Vliegen naar Cuba duurt ongeveer 10 tot 11 uur.

Renée Blom: “Cuba is een
land waar je ogen en oren
tekort komt; een land dat je
blijft verrassen. Een treinreisje tussen Casablanca,
een buitenwijk van Havana
en Matanzas werd een avontuur van 3 uur. De cockpit
van de machinist bleek een
soort van ontmoetingscentrum voor de reizigers bleek te zijn. We brachten in Havana een onverwacht huisbezoek aan een bewoner van
één van de meest opvallende beelden in het centrum
van de stad. Ook aten we heerlijke pizza bij Hector.
Vanaf de stoeprand roep je zijn naam, waarna je je bestelling naar driehoog schreeuwt; geld in een mandje
stopt en rustig afwacht tot je bestelling in hetzelfde
mandje naar beneden komt.”

op de bank

Boeken luisteren
Over de Wereld heeft weer een aantal goede boeken voor je gevonden. Boeken die passen
bij landen uit deze Over de Wereld. Genieten thuis op de bank en toch even weg.

Lezersaanbieding
Speciaal voor lezers van Over de Wereld 10% extra korting. Deze aanbieding is geldig
tot 1 juni 2009.
Koude oorlog
Een hoorcollege over de wereldgeschiedenis van de strijd tussen Oost en West
door Maarten van Rossem

Havana

Matanzas

Valle del Rio

Trinidad

Tijdens de Koude Oorlog werd er bloedig gestreden. Conflicten in Korea, Cambodja en Vietnam eisten miljoenen slachtoffers. Van Rossem vertelt in dit college over
de historische ontwikkelingen. Hij laat zien hoe wij zijn gaan kijken naar de Koude
Oorlog na het ineenstorten van de Sovjet-Unie.
Voorgelezen door Maarten van Rossem
Luisterduur 4 uur en 4 minuten
Bestellen www.luisterrijk.nl/overdewereld (geldig t/m 31 mei 2009)
Normaal € 27,95 met kortingscode 2015P-12-13 slechts € 25,16

Lezerstip
Nog meer genieten van Cuba? De nieuwe TE GAST IN Cuba
biedt een kijkje achter de schermen.
De landenreeks TE GAST IN van uitgeverij Informatie Verre Reizen is zojuist uitgebreid met
een nieuwe uitgave over Cuba. Samensteller van
deze uitgave is journaliste en Latijns-Amerika
deskundige Marja Haanskorf. Haanskorf is onder andere hoofdredactrice van La Chispa. Zij
heeft het eiland de afgelopen jaren regelmatig
bezocht. Samen met een vijftal auteurs biedt ze
de lezer een kijkje achter de schermenvan ‘het
toeristisch paradijs’.
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Bestelinformatie
TE GAST IN Cuba 3e druk, januari 2009, 80 pagina;s
ISBN 978 94 6016 002 8
Verkoopprijs € 8,95
Verkrijgbaar in de boekhandel of via www.tegastin.nl

De vliegeraar
door Khaled Hosseini
Amir en Hassan zijn gevoed door dezelfde min en groeien samen op in de hoofdstad van Afghanistan.
Amir hoort tot de bevoorrechte bevolkingsgroep en Hassan en zijn vader zijn arme Hazaren, in dienst
van Amirs vader. Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul is Amir de vliegeraar, degene die het touw
van de vlieger in handen heeft. Hassan is zijn hulpje, de vliegervanger. ‘Voor jou doe ik alles!’ roept
Hassan als hij wegrent om een vallende vlieger op te vangen. Die grenzeloze loyaliteit is niet wederzijds, want Hassan verraadt zijn trouwe metgezel.
Voorgelezen door Sander de Heer
Luisterduur 10 uur en 7 minuten
Bestellen www.luisterrijk.nl/overdewereld
Normaal € 19,90 met kortingscode 2015P-12-13 slechts € 14,35

Meditatief wandelen - 5 geleide meditaties
door Thich Nhat Hanh, Nguyen Anh-Huong
Dit luisterboek is een handleiding waarin de oeroude praktijk van het mediteren wordt gecombineerd met wandelen. Dit gebeurt aan de hand van teksten van Thich Nhat Hanh, een
gerenommeerde Vietnamese zen-meester, dichter en vredesactivist. Het boek wordt geleverd
als pdf-bestand. De oefeningen in het luisterboek leren je stap voor stap om de ademhaling en
gedachten af te stemmen op het ritme van het lopen: eerst in huis, daarna ook buiten.
Voorgelezen door Dick de Ruiter
Luisterduur 1 uur
Bestellen www.luisterrijk.nl/overdewereld
Normaal € 17,50 met kortingscode 2015P-12-13 is de mp3-download slechts € 12,15

17

europa

Straatjes en smalle steegjes

Andalusië
De provincie Andalusië in Zuid-Spanje heeft ons veel te bieden. Flamencomuziek,
stierenvechters, tapasbars, olijfbomen, sherry; het is maar een greep uit de ingrediënten van de Andalusische cultuur. Een uniek gebied met de monumentale
bouwwerken uit de Moorse cultuur zoals in de steden Granada, Sevilla, Cordoba
en Ronda. Maar weer helemaal anders zijn de witte schilderachtige bergdorpjes en
besneeuwde toppen van de Sierra Nevada. Voor Over de Wereld focust Dick Koelemeij zich op Cordoba en de kust rond Estepona.

In veel steden in Andalusië is vind je in het oude
centrum een doolhof van nauwe, kronkelende
straatjes, met witgeschilderde huizen. De patio’s
van deze huizen zijn een attractie op zich. Ze
worden omgeven door witgepleisterde gevels en
hebben meestal een smeedijzeren toegangshek.
Volop bloeiende planten zie je overal en vaak zijn
er ook nog actieve fontein. Trek tijdens de wandeling goede schoenen aan.

La Mezquita
De moskee La Mezquita is ongetwijfeld het belangrijkste heilige gebouw in Andalusië. Vanaf
785 hebben vele generaties eraan gewerkt. Er
volgden 3 uitbreidingen, tot het godshuis in 1009
eindelijk zijn definitieve vorm had: een recht-

Witte dorpen

hoek van 175 meter lang en 135 meter breed. De

De witte dorpen in Sierra Nevada zijn vaak tegen een berg aangebouwd. De smalle
straatjes kronkelen steil omhoog. Hier en daar zie je een balkon met geraniums,
waarvan de rode kleur de wit gekalkte muur nog meer benadrukt. Boven op de heuvel zijn hier en daar nog de restanten te vinden van een oude Moorse burcht. Elk
dorp afzonderlijk lijkt een stukje van een groot openluchtmuseum. Zij zijn naast de
grote kunsthistorische monumenten het eigenlijke visitekaartje van Andalusië.

Het landschap in Andalusië is zeer afwisselend. Naast de
kustgebieden een bergachtig achterland, dat, op enkele
uitzonderingen na, niet vervuild is door de toeristendrukte aan de kust. Reeds een paar kilometer landinwaarts kan men genieten van een betrekkelijke rust en
ongereptheid van het landschap. Respectievelijk 2 voorbeelden: Los Embalses de Guadalteba met hierin de Garganta del Chorro (een smalle kloof toegankelijk via een
smal pad) en het natuurgebied El Torcal de Antequera
met merkwaardige kalksteenformaties.

sobere buitenkant is in groot contrast met de
overweldigende pracht van de binnenkant. Bij
het binnengaan openbaart zich een woud van
duizend zuilen. Het lijkt een sprookjesachtig
doolhof. En midden in dit fantastische bouwwerk is een christelijke kathedraal gebouwd.

Cordoba
In 1994 werd Córdoba door de UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed.
Cordoba ademt nog altijd de rijkdom van het verleden. De ‘Romeinse
brug’ is gebouwd op fundamenten
van een brug uit de 8e eeuw en is de
toegangsweg naar de oude binnenstad. In deze binnenstad vind je veel
tavernes, smalle straatjes, buurtwinkeltjes en kleine knusse pleinen. En
ook het Alcazar met de indrukwekkend aangelegde tuinen en waterpartijen, Hoogtepunt is: La Mezquita, de
moskee van Cordoba.
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Het landschap

Het strand
De kustlijn van Andalusië is 750 km lang. Je vindt er de
2 bekende costa’s: Costa del Sol aan de Middellandse
Zee en de Costa da Luz aan de en Atlantische Oceaan.
Het strand is bij Estepona redelijk vlak, maar vrij smal.
Het zand is zeer fijnkorrelig maar is iets donkerder van
kleur. Het strand is redelijk schoon. Het zeewater is
mooi lichtblauw van kleur en is glashelder. Er kan worden gegeten en gedronken op het strand. Het parkeren
van de auto kan in enkele gevallen dicht bij het strand.

Andalusië culinair
Het culinaire aspect kan niet achterwege blijven. In Andalusië zijn
de tapas niet weg te denken uit het culinaire leven. Tapas zijn kleine
pittig gekruide hapjes van vis, vlees, groenten, eieren, kaas, gamba’s,
worst of mini salades. Vis en zeevruchten zijn een belangrijk ingrediënt van de Andalusische keuken en ook de Gazpacho, koude tomatensoep, is een belangrijke culinaire attractie. Tevens is Andalusië de
bakermat van de sherry, de ongetwijfeld populairste aperitiefwijn.
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Andalusië ligt in het zuidelijk deel van Spanje en is één van
de 17 autonome regio's van Spanje. Op 1 januari 2008 had het een
inwonertal van 8.177.805, en is daarmee de grootste Spaanse autonome regio naar inwoneraantal. De hoofdstad van Andalusië
is Sevilla.
ANDALVCIA POR SI

PARA ESPAÑA
Y LA HVMANIDAD

Taal Spaans. In de “toeristische gebieden” wordt redelijk tot
beperkt Engels en/of Duits gesproken.

Dick Koelemeij :”Andalusië is door mij reeds vele malen
bezocht en de streek blijft interessant door de gevarieerdheid van het landschap, de rust in grote delen van
het gebied, de vriendelijkheid van de bevolking, de lange
stranden (Costa da la Luz), de flamenco muziek, de erfenissen van de Moorse bouwkunst, de uitgestrekte weidegronden en de traditionele Andalusische keuken.”

speciale wensen
Onbezorgd op vakantie samen met je familie of partner. Gezellige dagtrips maken met de kinderen of
kleinkinderen. Het is allemaal mogelijk ook als je tijdens de vakantie zorg of begeleiding nodig hebt.
De heer D. Pot van ECT Vakanties (voorheen Reisbureau Reumafonds) geeft tips.

Tip

Het klimaat

Andalusië heeft zachte winters met weinig
neerslag en zeer warme en droge zomers – de temperatuur kan
oplopen tot 40 – 45 graden, waardoor de weelderige vegetatie
tijdens de lente verdort en verbrandt. Het zwemseizoen in Andalusië duurt van mei tot oktober.

Locatie: Heino. Dit gloednieuwe bungalowpark ligt op 20 minuten afstand van
Zwolle en op 40 minuten van de Hanzestad Deventer. Een prima plek om er even
een week tussenuit te gaan en te genieten van de natuur en idyllische plekjes in de
omgeving van Heino.
Wat is er te beleven? Op Care holidays Heino kunnen jong en oud, mensen met en
zonder beperking samen genieten van een onbezorgde vakantie. Op het park staan
50 bungalows die volledig zijn aangepast voor mensen met een functiebeperking.
Een professioneel zorgteam is 24 uur per dag op afroep beschikbaar en levert de services en zorgdiensten aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

Beste reistijd Het voorjaar en de herfst als men geen
strandtoerist is. De temperatuur is mild en het is er ook veel rustiger.

Geld In heel Spanje kun je betalen met de euro. Geld opnemen
kan bij bijna elke geldautomaat.

De fotograaf in de Moskee van Cordoba

Beeld en tekst: Dick Koelemeij.

Informatie:
Care Holidays Heino
www.care-holidays.eu
Telefoonnummer:
(088) 3280040
Email: Info@care-holidays.eu

Cordoba

lezerstip

nabestellen

Wil je naar Spanje maar heb je begeleiding of zorg nodig?
Kijk bij de volgende aanbieders.
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Dhr. D.J. Pot is directieadviseur van
stichting RAZ en manager a.i. van ECT
Vakanties.
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cruisen

Ontdek
al
cruisend
de
wereld
Alleen de naam, cruisen, klinkt al heerlijk. Daarbij heb je verschillende opties
om de wereldbol te ontdekken én tegelijkertijd te genieten. Het is voor elke reiziger een echte ervaring die je niet op je
verlanglijstje mag missen. In deze Over
de Wereld een aantal voorbeelden waar
je lekker bij weg kunt dromen.
Samenstelling: Reneé Fokkens
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Paradijselijke cruise
Denk je aan een paradijs, inclusief witte
zandstranden en palmbomen, dan denk
je al snel aan de Caribean. De keuzes voor
een cruise in dit paradijs zijn eindeloos.
Een voorbeeld is een cruise met het cruise
schip Liberty of Seas***+, waarbij je onder
meer Haiti, Ocho Rios in Jamaica en het eiland Cozumel in Mexico aan doet. Je meert
praktisch elke dag aan in een paradijselijke haven. De faciliteiten op het schip zijn
bijvoorbeeld: een casino, zwembaden,
diverse restaurants en een uitgebreid activiteitenprogramma voor alle leeftijden.
Bij deze cruise geniet je de gehele laatste
dag van Miami waarna je terugvliegt naar
Düsseldorf. Naast deze georganiseerde
cruise zijn er tal van andere mogelijkheden waarbij je bijvoorbeeld het zuidelijk
deel van de Caribean aan kan doen, met
havens als Barbados, Curaçao en Aruba.
Een verlenging op het vasteland, tal van
excursies; mogelijkheden te over en in te
vullen naar je eigen persoonlijke wensen.

Cruisen met een zeilschip
Een geheel andere manier van cruisen is het maken van een tocht
met een zeilschip. Wim Dekkers zeilde met Adam Voyages langs
de Turks kust. Dekkers: “We scheepten in op één van hun houten
zeilklippers voor een reis met een groep ‘gelijkgestemden’. De week
werd een onvergetelijke vakantie te midden van een warm gezelschap met gastvrije bemanning. We voeren op een prachtig rank en
comfortabel zeilschip met de luxe van een hut met een eigen douche en toilet. Zeilervaring werd van ons niet verlangd, de bemanning wist uitstekend met het schip om te gaan. Hierdoor konden
wij genieten van de rust en de omgeving. Pittoreske plaatsen als
Bozburun stonden op het programma met een mix van een oriëntaal en mediterraan klimaat. Aan boord wist de kok telkens weer
een heerlijke maaltijd uit de kombuis tevoorschijn te toveren. De
‘Mezeler’(Turkse voorgerechten) waren elke dag weer anders en
een streling voor de tong.” tekst en beeld m.m.v. Adam Voyages
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Europese cruise
Ontdek Noord-Europa met een cruise en bezoek bijvoorbeeld Denemarken, Estland,
Rusland, Finland, Zweden, Noorwegen én Duitsland! Het startsein voor de cruise
wordt gegeven in Kopenhagen in Denemarken waarna je 1 dag op zee doorbrengt.
Vervolgens meer je aan in Talinn, Estland, een veelzijdige, interessante stad waar je
zoveel kunt bewonderen dat een beetje voorbereiding aan te raden is. Op dag 4 en
5 staat Sint Petersburg in Rusland op de planning waar je genoeg tijd krijgt om deze
stad te ontdekken, excursies kunt maken of van de faciliteiten van het schip kunt genieten. Op dag 6 meert het schip aan in Helsinki in Finland. Zweden is het volgende
land wat je aandoet, en wel Stockholm. Op dag 8 geniet je op zee, op dag 9 bevind je
je in Berlijn in Duitsland, waarna het schip doorvaart naar Arhus in Denemarken en
vervolgens naar Oslo in Noorwegen. 7 landen in één cruise!

Kleintjes
Tips voor stedentrip

Zoover vakantieboordelingen

Bezoek www.stedentipsvoortrips.nl. De website voor informatie
over steden in Midden en Zuid-Europa, toeristische en cultuurhistorische informatie, links voor musea en verkeersbureaus in
Europa en daarbuiten.

Op www.zoover.nl vind je vakantiebeoordelingen voor en door
reizigers. Meer dan 700.000 beoordelingen over ruim 145.000 hotels, appartementen, campings, vakantieparken, cruises, vakantiehuizen en meer. Deze accommodaties zijn terug te vinden in meer
dan 20.000 vakantie bestemmingen. Daarnaast zijn er ook duizenden vakantiefoto’s van accommodaties en bestemmingen te zien.



IVORY travel
IVORY travel stelt bijzondere groepsreizen samen. De ene keer
ligt de nadruk op de bestemming van de reis, de andere keer op
de ligging van onze accommodatie of een exclusieve excursie.
Voor elke reis zetten onze mensen ter plaatse zich in om van uw
vakantie een onvergetelijke reis te maken. Ivory travel - Rode Klaver 127 - 1422 SL Uithoorn - telefoon: (+31) 0297- 532 927 - mail:
info@IVORYtravel.nl - www.IVORYtravel.nl.


Makkelijk lezen tekst&advies

Verrassende excursies
Genieten van het veelzijdige cruiseschip,
diverse landen aan doen en ook nog de
meest uiteenlopende excursies ondernemen. Dat kan ook nog. De meeste excursies
worden aangeboden in het cruiseprogramma. Je kunt ook van tevoren onderzoeken
waar je wat kunt doen en het zelf gaan ondernemen of ter plekke boeken. Denk bijvoorbeeld eens aan privé rondtour met een
professionele gids, ga varen in het Grand
Canal in Venetië of bezoek Cairo inclusief
de piramides en maak een korte cruise
over de Nijl. Ga zwemmen met dolfijnen
in Mexico, laat je masseren op het strand
van Curaçao of neem een heuse tango les
in Buenos Aires. De mogelijkheden zijn talloos en als je er dan toch bent...

Uitgeverij Over de Wereld schrijft makkelijk leesbare teksten
voor brochures, folders, gidsen, brieven en websites. Ook adviseren en ondersteunen wij u bij het maken van tekstproducties.
Laat uw klanten, cliënten en relaties zien wat u te bieden heeft.
Wij zorgen dat uw aanbod beter opvalt. Uitgeverij Over de Wereld - Postbus 204 - 3403 AE Nieuwegein - telefoon: 030 2679573 mail: tekstenadvies@overdewereld.nl - www.overdewereld.nl.

Ook een kleintje plaatsen
in over de Wereld?
Vraag naar de mogelijkheden en tarieven.
Bel: 030 2679573 of mail: info@overdewereld.nl

Uitslag prijsvraag
Winnaars!
De winnaar van de prijsvraag cd Acoustic Arabia is:
A. v. Aernsbergen uit Malden
Gefelicitieerd!
De cd Acoustic Arabia van Putumayo komt naar je toe.

De lezers die het boekje TE GAST IN-pocket Marokko
gewonnen hebben zijn:
J. Rietveld uit Nieuwegein
Mw. M. van Beek uit Den Haag
B. Blauw uit Leusden
Cruise aanbieders en meer informatie: Holland America Line, Adam Voyagers, www.set-reizen.nl
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(voor reizigers met een verstandelijke beperking) - www.lifestyle-cruises.nl (o.a. voor mensen met een fysieke beperking)
www.nedcruise.info, www.cruisereizen.info, www.cruiseweb.nl

Van harte. Het boekje komt naar je toe.
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korte vakanties

colofon

5 x korte vakanties voor lekker dichtbij
2.

Groothertogdom Luxemburg, de Ardennen
Het noordelijke stuk van Luxemburg hoort bij de Ardennen. Een bosrijk laaggebergte met de mooiste uitzichten en waar stilzitten bijna
niet mogelijk is. Een perfect gebied voor wandelen en fietsen. Overnachten en dineren doe je in ongekende gastvrijheid. Kijk voor meer
informatie op: www.ardennes-lux.lu.

Uitgeverij Over de Wereld
Redactieadres: Postbus 204, 3430 AE Nieuwegein
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Duitsland, Mecklenburg Vorpommern
Mecklenburg Vorpommern ligt aan de Oostzee, ten
noorden van Berlijn. Het is een sportieve bestemming om heerlijk te zwemmen, fietsen, kanoën, vissen en zeilen. Je kunt er rondvaarten maken, musea
en kerken bezoeken en er is elke avond wel ergens een
concert. Meer lezen en zien: www.mecklenburg-vorpommern.de. Zie lezersactie op pagina 28.

Abonnementenbeheer:
Abonnementenland, Heemskerk
www.aboland.nl
Ontwerp:
Avant la lettre, Utrecht
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Promotie:
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3.

België, Wallonië
Ontdek het stadje Dinant en de mooiste tuinen en parken van Wallonië. Wallonië de
zuidelijke, over het algemeen Franstalige deel van België. De tuinen van Pitet in de buurt
van Luik of de tuinen van het kasteel van Annevoie in Namen. Kijk voor alle adressen en
openingstijden op: www.wallonie-toerisme.be.
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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 3 verschijnt rond 26 juni 2009. In 2009 verschijnt Over de Wereld 6 keer, met daarbij een extra themanummer.

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.bladenbox.nl.
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:

5.
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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.

Ja, ik wil Over de Wereld! www.overdewereld.nl
Reisblad Over de Wereld (ODW2-09)
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

Nederland, de Wadden
En voor even kort er tussenuit mogen onze eigen Waddeneilanden natuurlijk niet ontbreken. Je denkt bij de wadden
als eerste aan rust, ruimte, wadlopen en fietsen en wandelen.
Maar er is meer. De eilanden bruisen van leven met cultuur,
evenementen, sportactiviteiten en gezellig drukke terrasjes.
Maak het jezelf makkelijk en boek een arrangement. Kijk voor
de leukste arrangementen op www.wadden.nl

Voor de relaxte lezer op zoek naar informatie en inspiratie

foto: Fryslân Marketing

Het cadeauabonnement stopt vanzelf na
de 3 nummers.
Het jaarabonnement en het proefabonnement lopen door tot de ontvanger het
stopzet.

m/v

Ja, ik wil Over de Wereld!

Engeland, Kent
In Graafschap Kent, in zuidoost
Engeland vind je compleet onverwacht lavendelvelden en wijngaarden. Kent noemt zichzelf niet
voor niets The Garden of England.
Vooral in het voorjaar zijn er tal
van evenementen de moeite
waard om te bezoeken. Zoals:
Food & drinkevents: vrijdag 8 mei,
Chartwell Pudding Extravaganza
en woensdag 13 en 20 mei: swingfield Farmersmarket. Meer weten:
www.visitkent.co.uk.

Druk:
Drukkerij Roto Smeets, Utrecht

Reisblad over de wereld

Ik ontvang graag een acceptgiro voor de betaling.
Ik machtig Abonnementenland het abonnementsgeld automatisch af te schrijven van
rekeningnummer: 				
handtekening:
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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 26 juni 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.bladenbox.nl.
• Zeeland
• Uitstapjes in eigen land
• Met de auto Europa door
• Lekker dichtbij: Duitsland, België, Engeland en Luxemburg
• 5 x fietsen
• In Beeld: Trans-Mongolië express
• De lastminute bestemmingen die je niet mag missen
En natuurlijk weer de vertrouwde rubrieken: Op de bank luisterboeken,
reisdingen, de agenda, speciale wensen en nieuws.

Foto: Daan Vermeer

Over de Wereld verschijnt 6 x ker jaar. Nummer 3 van 2009 valt op de mat rond 26 juni 2009. Kijk ook op www.overdewereld.nl

lezersactie
Mecklenburg Vorpommern: dé Duitse bestemming in opkomst
Mecklenburg Vorpommern ligt aan de Oostzee, ten noorden van Berlijn. De afstand vanuit
Utrecht is ongeveer 500 kilometer. Het lijkt of de tijd er heeft stilgestaan. Houten pieren in
zee. Witte villa’s. Concerttuinen en wandelpromenades. Zie ook pagina 26.
Maak kans op een gratis reisgids!
Tineke Zwijgers en Dorien Koppenberg bezochten Mecklenburg Vorpommern en maakten
er een kleurrijke reisgids over. De Wat & Hoe
reisgids beschrijft zo’n 70 bestemmingen en
bevat inspirerende achtergrondartikelen over
bijvoorbeeld de kuurtraditie en de regionale
keuken. Ook tref je in het boek gedetailleerde
kaarten, praktische informatie en 5 complete
wandel-, fiets- en autotochten.
Wil je met deze reisgids op stap? Over de Wereld mag 5 exemplaren
weggeven. Stuur vóór 31 mei een mail naar info@overdewereld.nl,
met als onderwerp ‘reisgids Mecklenburg Vorpommern’. Vermeld je
naam en adres. De winnaars krijgen de gids in juni thuisgestuurd.
Wat & Hoe reisgids Mecklenburg Vorpommern
Kosmos Uitgevers, 1e druk 2009, prijs € 15
ISBN 978 90 215 4184 6

