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Woord van de voorzitter
Waarde Vrienden,
… wij wensen u …
Wij wensen u een zalig en gelukkig Nieuwjaar: een
uitstekende gezondheid, veel familievreugde,
persoonlijke en professionele voldoening, maar vooral
een jaar van vrede in de herinneringen en van
vertrouwen in de verwachtingen.
En wij hebben wensen en verwachtingen!…
Wij wensen u een prachtig toeristisch seizoen met een
drukke reisleidersagenda.
Wij wensen u daartoe de inspiratie en de bronnen tot
vernieuwing, de spirit die aanzet tot kwaliteitsbeleving
en de attitude die passioneel en aanstekelijk is.
Reisleiden is een ‘edel’ beroep.
Wij wensen u de kracht tot service, tot kwaliteit en
flexibiliteit, zodat de chauffeur geboeid raakt door uw
optreden, en uw opdrachtgever bewust en
overtuigd is van uw meerwaarde in het toeristisch
autocargebeuren.

Wij wensen u nog zoveel meer, maar …
Kan het Ministerie en Toerisme Vlaanderen in
2007 duidelijkheid verschaffen over de
rechtspositie en de juridische kwalificatie van
de ‘gediplomeerde’ reisleider?
Kan het Ministerie en Toerisme Vlaanderen in
2007 ons een zestalige reisleiderskaart
bezorgen, die onze wereld van ‘gediplomeerd’
reisleiden ordent en professionaliseert,
nationaal en internationaal?
Wij wensen het, wij verwachten het!
Kan de weide wat groener worden aan de
overkant, dat het wederzijds respect in alle
Europese landen uitgroeit tot collegialiteit en
evolueert tot gelijkwaardigheid?
Wij wensen het, wij hopen het!
Maar bovenal, wij houden van vrienden die
bemoedigen, die wuiven in de wind, als bomen langs
de vaart, een heel 2007 lang!

Vriendelijke groeten
Jozef Denolf, voorzitter.

Nieuw in 2007
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Een greep uit enkele zaken die vanaf 2007 nieuw zijn of veranderen:
•

Bulgarije en Roemenië zijn de twee voormalige Oostbloklanden die op 1 januari lid geworden zijn van de
EU. Na de toetreding van Bulgarije en Roemenië telt de Europese Unie nu 27 lidstaten.

•

De Lijn biedt voortaan zgn ‘doorgeefabonnementen’ aan. Deze abonnementen staan op naam van een
bedrijf i.p.v. op een persoon, waardoor alle werknemers van het bedrijf er gebruik kunnen van maken.

•

Alle fiscale zegels werden afgeschaft in het kader van de vereenvoudiging van de administratie; we
kunnen dit alleen maar toejuichen.

•

Eveneens toe te juichen valt het feit dat vanaf 1 januari alle restaurants in ons land rookvrij moeten zijn,
tenzij de zaak een aparte en afgesloten rookkamer heeft. De omstreden maatregel is een initiatief van
minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS). Na de openbare plaatsen en de treinen, waar deze
maatregel reeds in voege was, zat dit er ook aan te komen in de horecasector. Op onze autocars was dit
al een hele tijd officieus een feit; gelukkig bestond de uitzonderingsclausule van ‘een aparte en afgesloten
ruimte’ hier niet…

•

Roken wordt overigens ook flink duurder: een pakje sigaretten kost voortaan tot 50 cent meer. De
prijsstijging is het gevolg van een accijnsverhoging door de regering.

•

Nog een nieuwe maatregel van minister Demotte: wie ‘onrechtmatig’ beroep doet op de spoeddiensten,
zal daar 18 euro voor moeten betalen. Deze maatregel is bedoeld om het onnodig gebruik van de
spoeddiensten tegen te gaan. Vraag is wel: wat is onnodig gebruik en wie zal daarover oordelen?

•

Wie na 1 januari 2007 zijn partner verliest, zal geen successierechten meer moeten betalen op zijn/haar
helft van de gezinswoning. De maatregel geldt zowel voor gehuwden en samenwonenden als voor broers
en zussen die reeds drie jaar onder één dak wonen. De vrijstelling geldt niet voor ouders of kinderen
(bloedverwanten in rechte lijn). Wie nog maar één jaar samenwoont, kan genieten van een verlaagd
tarief.

•

De Vlaamse Gemeenschap verleent iedereen die voor meer dan 10.000 euro verbouwt, vanaf 1 januari
2007 een renovatiepremie. Die premie kan maximaal 30% van de investeringskosten bedragen, met een
plafond van 10.000 euro.

•

Vanaf 2007 geldt het goedkopere nachttarief voor elektriciteit ook tijdens het weekend. Het zal dus niet
langer nodig zijn om ’s nachts allerlei machines te laten draaien of de strijk te doen, dit zal nu ook in het
weekend kunnen. En wij die dachten dat het weekend bedoeld was om te ontspannen en/of uit te
rusten…?

Winterboekingen fors gestegen
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Ondanks het gebrek aan sneeuw, kenden de winterbestemmingen een serieuze groei van 9,1%. Bij de
skivakanties zijn er 26,2% meer boekingen: voor de Franse Alpen loopt die op tot +22%. Ook Oostenrijk
(+26,7%), Zwitserland (+55,7%), Andorra (+20,9%) en Italië (+14,8%) gaan erop vooruit. Frankrijk stijgt ook
voor de autovakanties (+12,1%), terwijl Duitsland het eveneens goed doet (+16,8%). Zowel de vliegvakanties
als de autovakanties stijgen met 4,2%. Bij de vliegvakanties staat Egypte (+10,1%) op kop, terwijl Spanje
slechts lichtjes vooruit gaat (+1%). Turkije (-13,1%), Tunesië (-3,6%) en Marokko (-1,6%) doen het dit jaar
minder goed. Maar het zijn vooral de verre bestemmingen die deze winter in de smaak vallen; zij vertonen
een groei van 14,2%. Zo laat Azië een groei noteren van 32,6%. Vooral Thailand (+47,6%) spant opnieuw de
kroon: het vertegenwoordigt niet minder dan 65% van alle boekingen in de regio. Aan de andere kant van de
wereld, nl. op het Amerikaans continent (+15,9%) noteren de Caraïben (+9%) opnieuw een mooie groei, terwijl
ook Jamaica (+54,2%) en Mexico (+49,3%) zeer sterk scoren. Marktleider blijft de Dominicaanse Republiek
(+7,8%) terwijl Cuba (-2,8%) er lichtjes op achteruitgaat. Afrika (-3,4%) en het Arabisch schiereiland (-5,2%),
vorig jaar nog de grote winnaars, leveren nu weer een klein deel van hun winst in. Australië tenslotte groeit
ook fors met 24%. Ook bij de citytrips valt een stijging te noteren: +5,6%. Vooral marktleiders Londen
(+34,6%) en Parijs (+24,2%) blijven het deze winter uitstekend doen. Ook Rome mag een groei optekenen
(+10,9%), evenals Wenen (+8,2%), Amsterdam (+7,7%) en Venetië (+2,1%). Dalers zijn Lissabon (-37,2%),
Berlijn (-23,7%), Praag (-6,7%) en Barcelona (-4,3%).
BRONNEN: I-MAIL NR 47, JRG 8
& TRAVEL-NEWSLETTER NR 464

Nieuws uit het hoge Noorden
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
NOORSE FJORDEN: UNESCO-WERELDERFGOED
National Geographic Magazine heeft het fjordenlandschap van Westelijk Noorwegen vorig jaar uitgeroepen
tot het best bewaarde Werelderfgoed van de Unesco. Daarmee krijgt het unieke cultuur- en natuurlandschap
van de Geirangerfjord en de Norørfjord, dat pas vorig jaar op de felbegeerde lijst van de Unesco kwam, een
hogere waardering van het tijdschrift dan andere beroemde reisbestemmingen als de Egyptische piramiden,
de Grand Canyon in de Verenigde Staten en de Chinese Muur. De nieuwe onderscheiding van National
Geographic Magazine komt er niet zo maar: ze steunt op de beoordeling van een 500-tal internationale
deskundigen. Het stadsdeel Bryggen in de Noorse stad Bergen kreeg dan weer een mooi plaatsje in de
toptien van de beste werelderfgoedsteden. Info: www.fjordnorway.com en www.visitbergen.com.
STOCKHOLM: ABBA-MUSEUM
Stockholm werkt momenteel aan de bouw van een museum dat volledig gewijd zal zijn aan de bekende
Zweedse popgroep ABBA. Het interactieve museum zal kleding, instrumenten, handgeschreven songteksten
en allerlei onderscheidingen van het Zweedse viertal tonen. Zij gaven de verschillende spullen aan het
museum, maar zijn er verder niet bij betrokken. De bezoekers zullen in een studio hun eigen ABBA-lied
kunnen opnemen. Het heeft bijna twee jaar geduurd om de vier leden, Benny, Bjorn, Agnetha en Anni-Frid,
die zoals gekend niet zo’n beste maatjes meer zijn, ervan te overtuigen dat een museum een goed idee was.
De opening is voorzien midden 2008 en er worden zo’n half miljoen bezoekers per jaar verwacht.
BRON: TRAVEL-NEWSLETTER NR 464

Wijnweetjes
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Er zijn de voorbije dagen weer heel wat flesjes wijn ‘gekraakt’, zoals dat heet, en wij dachten dat het goed was
om enkele nationale wijnweetjes in onze Nieuwsbrief op te nemen.
ITALIË
VOOR HET LAATST TOCAI…
2006 is de laatste jaargang geweest van de Tocai Friulano. De Europese Unie en Hongarije zijn immers tot
een akkoord gekomen waarbij enkel nog de wijnen uit Tokaj de naam Tokaj(i) mogen gebruiken. Oogstjaar
2007 zal dus noodgedwongen kennismaken met de nieuwe benaming Friulano alleen, naam die enkel nog
verwijst naar de streek van herkomst (i.c. Friuli), i.p.v. naar het druivenras. Het is trouwens niet de eerste keer
dat een Tokay ‘verdwijnt’. Dit was eerder al het geval met de Tokay d’Alsace, die door de Elzassers in Pinot
Gris moest worden omgedoopt, zij het ook met de nodige tegenzin.
OOGST 2006 KLEINER
49,2 miljoen hectoliter, dat is de totale productie in Italië voor 2006; indrukwekkende cijfers, maar toch 2,5%
lager dan in 2005. En bovendien is er sprake van de beste wijnen van de laatste 5 jaren, zij het met die
nuance dat er toch wel regionale verschillen te noteren vallen. Een overzichtje in alfabetische volgorde.
Abruzzen kende een minderopbrengst van 10% en kwalificeert ‘goed’ tot ‘zeer goed’; Friuli: 10% minder
opbrengst, maar ‘zeer goed’ van kwaliteit; Piëmonte: + 10% en ‘zeer goed’ van kwaliteit; Puglia - 10% en
‘goed’ tot ‘zeer goed’; Sicilië - 10% en ‘goed’ tot ‘zeer goed’; Toscane + 5% en ‘zeer goed’; Trentino Alto
Adige: + 10% en kwaliteit ‘zeer goed’ en Veneto tenslotte: status quo qua opbrengst en kwaliteit ‘zeer goed’.
TOSCANE: BORDEAUX ACHTERNA
In Toscane hebben de 65 meest vooraanstaande wijneigendommen uit de 4 Toscaanse provincies, zich
verenigd in een ‘Associazione Grandi Cru della Costa Toscana’. Daarmee volgen ze het voorbeeld van de
Bordelese ‘grote broer’ Union des Grands Crus de Bordeaux.
PORTUGAL
OOK KLEINERE OOGST
Ook in Portugal valt de opbrengst 2006 een stuk lager uit: 6,9 miljoen hl (-4%). Reden hier is de grote droogte
en hitte, en dit nu al voor het vierde jaar op rij. Ook hier weer regionale verschillen: Bairrada: - 14%; Douro: 10%; Ribatejo: - 11%, terwijl de grote regio Alentejo daarentegen 20% meeropbrengst kent. Ook de kwaliteit
is in deze regio heel goed.
BELGIË
OOK EEN MOEILIJK JAAR…
Men zou het wellicht niet verwachten, maar ook in ons land wordt wijn verbouwd, jawel! En ook bij ons een
moeilijk jaar wegens de uitzonderlijke weersomstandigheden: een warme start in het voorjaar, extreme
temperaturen in juni en juli, maar dan een te natte en te koude augustusmaand. De warme september en
oktober hebben nog wat goedgemaakt. Vooral bij de witte wijn is er naar verluidt kwaliteit op komst, dankzij
een perfecte zuurgraad en het rijpe fruit. De opbrengst ligt wel zo’n 30% lager dan normaal, wat ongetwijfeld
zijn gevolgen zal hebben op het prijsniveau. Wij Belgen blijven overigens recordhouders in het verbruik van
wijn: met z’n allen dronken wij tussen augustus 2005 en juli 2006 niet minder dan 152.043.000 liter wijn! 74%
daarvan is uit ons zuidelijk buurland Frankrijk afkomstig, terwijl Italië 7% en Spanje 6% leveren.
FRANKRIJK
ENKELE NIEUWE FRANSE APPELLATIONS OP KOMST
Niettegenstaande de trend internationaal meer en meer de toer opgaat van vermelding van de druivenrassen
op het etiket, komen er in Frankrijk enkele nieuwe appellaties bij. We zetten ze even op een rijtje: Vin de
Pays des Alpilles: een appellation van 18 gemeenten in de Bouches du Rhône; Vin de Pays des Côtes du
Meuse; Vin de Pays de l’Atlantique; AOC ‘Bourgogne Tonnerre’: zes gemeenten in de streek van
Tonnerre (witte wijn); Vin de Pays des Gaules: 85 gemeenten in het departement van de Rhône en 11 in het
departement Saône-et-Loire (Beaujolais dus); Pézenas wordt de nieuwe benaming van de vroegere Côteaux
de Languedoc: 15 gemeenten in het dept Hérault; het vroegere Côtes de la Malepère verandert ook van naam
en wordt voortaan AOC Malepère.
TEN SLOTTE
ENKELE NIEUWIGHEDEN VOOR DE BEREIDING VAN WIJN, GOEDGEKEURD DOOR ‘EUROPA’
•

Het gebruik van eiken houtspaanders zal voortaan ook toegelaten worden; meer details zijn nog niet
bekend, maar het franse INAO pleit er toch voor om deze vinificatiepraktijk enigszins in te perken,
alhoewel niet elke streek daar akkoord lijkt mee te gaan; o.a. in de Languedoc staat men wel achter het
voorstel van de EU (wordt dus vervolgd).

•

Het toevoegen van ascorbinezuur wordt ook toegestaan als anti-oxidant voor de most.

•

Het gebruik van mannoproteïnes van gisten om wijnsteenzuur en eiwitten in wijn te stabiliseren.

•

Het gebruik van actieve koolstof in rode wijn om slechte smaken te verwijderen.

•

Het gebruik van plantaardige eiwitten voor het klaren van de wijn.

•

Het gebruik van dimethyl dicarbonaat als bewaarproduct; dit is een antisepticum, vooral actief tegen
gisten, vooral gebruikt in wijnen die restsuiker bevatten.

Niettemin in deze feestdagen: op uw gezondheid!
BRON: WIJNTRENDS NRS 30 - 31 EN 32

Nieuws/tjes van uw vereniging
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
• Algemene vergadering Reisleiders Vlaanderen: zondag 4 februari, Carestel Groot-Bijgaarden, (richting
Gent); uitnodiging volgt binnenkort
• Colloquium op Busworld 2007: gepland op zondag 21 oktober, met aansluitend geleid bezoek aan het
Salon; meer nieuws volgt
• Op vandaag telt onze vereniging 245 leden. Binnenkort wordt u opnieuw uitgenodigd uw lidmaatschap te
vernieuwen. Voordelen: hulp voor de leden bij eventuele juridische geschillen; korting bij o.a. bezoek aan
beurzen (o.a. Mit Parijs); korting voor een verzekering bij Van Dessel, speciaal op maat van reisleiders;
korting bij abonnement op Car&Busmagazine… Men zegge het voort, want hoe meer leden, hoe meer
vreugd en hoe sterker we staan als vereniging.
• In onze volgende Nieuwsbrieven plannen we een vervolgverhaal rond bouwkundige terminologie in
verschillende talen. Om naar uit te kijken.
• We plannen binnenkort ook een namiddag rond het omzetten van video naar DVD (de theorie) en een
vervolgnamiddag met de praktijk; uitnodiging volgt

Geschenkideetjes (vervolg)
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Blue Guide: GREECE, THE MAINLAND
De titel laat al vermoeden dat dit een Engelstalig boek is over Griekenland. Als de taal geen probleem
vormt, haal je met dit boek een uitstekende gids in huis. Het boek geeft eerst een overzicht van de
geschiedenis. Vervolgens komen de architectuur van de Griekse tempels en de karakteristieken van
het Griekse aardewerk aan de beurt, en daarna de politieke situatie in het Byzantijnse en het
Ottomaanse Griekenland. Ook de Byzantijnse architectuur en kunst worden een plaatsje toegedicht.
Na deze inleiding volgen de belangrijkste steden en regio’s, van Athene tot Thracië, met hun
bezienswaardigheden, aangevuld met duidelijke overzichtskaarten en stadsplattegronden. Een
uitgebreide woordenlijst en een chronologisch overzicht van de belangrijke gebeurtenissen uit de
verschillende periodes van de Griekse geschiedenis, sluiten deze 736 bladzijden dikke turf af. Een must
voor reisleiders en kandidaat-reisleiders die zich willen specialiseren in dit prachtige land.
ISBN: 1905131100
736 bladzijden
richtprijs: 30,95 €

RELIEKEN, ECHT OF VALS?
Relieken maakten vroeger dikwijls de rijkdom van menige kapel, kerk of abdij uit: ze lokten ‘gelovigen’
en brachten dus geld in het laatje. Of ze nu echt of vals waren, trok men zich niet veel aan. Dit nieuwe
boek dat de neerslag is van een uitgebreid onderzoek ter zake poogt een antwoord te geven op deze
vraag, met een casestudy van 13 verschillende gevallen. Het onderzoek gaat uit van twee
benaderingen: een grondige studie van de menselijke resten, en de datering van het materiaal a.d.h.v.
radioactieve koolstof. De resultaten werden dan getoest aan de bestaande historische bronnen, waarna
de auteurs uiteindelijk tot besluiten kwamen over de mogelijke authenticiteit. De verdienste van dit boek
is echter dat het resultaat van die bevindingen niet het belangrijkste is, dan wel het feit dat het ons ook
veel bijleert over volksdevotie, het geloof en zelfs de middeleeuwse geschiedenis.
ISBN: 9058264203
197 bladzijden
richtprijs: 24,95 €

MAERLANTs WERELD
Een ander heel interessant boek dat weliswaar al meer dan 10 jaar oud is (1996), maar nu in een
goedkope versie beschikbaar, is dit boek van Frits van Oostrom. Het boek kreeg indertijd zelfs de fel
begeerde AKO-literatuurprijs. Alhoewel het hoofdzakelijk over de literatuurgeschiedenis handelt, blijft
het ook een niet te missen studie over de toenmalige wereld waarin Jacob van Maerlant zich bewoog, nl
de Lage Landen, met Damme en de abdij van Ter Doest in Lissewege, en het Nederlandse Voorne.
Vooral de sfeer en het leven toen worden zeer mooi beschreven, en zijn uitermate boeiende
achtergrondinformatie voor al wie zich interesseert in de middeleeuwse geschiedenis en het toenmalige
gedachtengoed van de 13de-eeuwse ‘vader der Dietse dichter algader’.

In Maerlants wereld belicht Frits van Oostrom, in een prettige schrijfstijl dit fenomeen in zijn historische
context. Het resultaat is een indrukwekkende studie en tegelijk een meeslepend leesboek met literaire
allures, maar niettemin ook voor leken goed verteerbaar. Zelden was de geschiedenis van de literatuur
zo boeiend en leerrijk.
ISBN: 9053336540
488 bladzijden
richtprijs: 10,00 €

DE JEZUS DYNASTIE
Nee, niet opnieuw een ‘post-Da Vinci Code-boek’ in de lange rij speculatieve boeken rond het leven en de
geschiedenis van de figuur van Jezus. Wel een historisch onderzoek dit keer naar Jezus, door James D.
Tabor, hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de universiteit van North Carolina en archeoloog. In dit
boek betoogt Tabor onder meer dat Jezus een mens was en dus een vader én een moeder moet hebben
gehad; dat hij dus een natuurlijk kind was van Maria, meer zelfs: dat hij nog broers en zussen had. Maar de
westerse kerk heeft de broers van Jezus tot neven omgevormd, terwijl de Grieks-orthodoxe kerk er kinderen
van Jozef uit een vroeger huwelijk van maakte.
Over zijn natuurlijke vader is er echter geen duidelijkheid. Volgens Tabor zijn er verschillende bronnen die
Jezus ‘de zoon van Pantera’ noemen, een Romeinse soldaat. Hij heeft in Duitsland zelfs een graf gevonden
van een Romeinse soldaat die in de eerste eeuw vanuit Palestina naar daar werd gestuurd om er de grenzen
te bewaken. Maar over de omstandigheden van de zwangerschap van Maria weten we verder niets.
De Jezus van Tabor leefde in de eerste eeuw onder de Romeinse bezetting. Hij had wel koninklijk bloed,
omdat hij behoorde tot de stamboom van David. Hij geloofde dat het einde der tijden nabij was en
beschouwde zichzelf als de aangewezen persoon om het rijk van God op aarde te brengen. “Eigenlijk

begon Johannes de Doper de beweging en sloot Jezus zich bij hem aan. Zij waren joden die naar de
synagoge gingen, de Torah lazen... Ze zagen zich echt niet als de grondleggers van een nieuwe religie,
maar van een ware versie van het joodse geloof. Het was trouwens Jacobus, de broer van Jezus, die na
de dood van Johannes en Jezus de beweging overnam. Ook hij behoudt het joodse karakter. Na
Jacobus’ dood in het jaar 62 wordt een nieuwe broer, Simon, verkozen als leider. Vandaar dat ik spreek
van een Jezus-dynastie. Daarna zou Judas gekomen zijn, waarschijnlijk de zoon van een andere broer.
Daarna raken we het spoor bijster.” aldus Tabor in een interview op de website Faithfreedom.org. En in
een interview met Sofie Messeman in De Tijd van 18 nov. 2006: “Jezus stichtte dus geen politieke beweging
die met de hulp van een leger een revolutie zou ontketenen, maar ontpopte zich tot een spirituele leider.
De Romeinen zagen hem als een potentiële bedreiging. Het verontrustte hen dat iemand duizenden
mensen op de been kon brengen, zoals Jezus in de laatste week van zijn leven. Die mensen scandeerden
bovendien de leuze 'gezegend zij de koning van Israël'. De Romeinen hielden niet van dat soort
demonstraties en arresteerden hem. Later werd hij gekruisigd, de gangbare straf van de Romeinen voor
alle leiders van politieke bewegingen in Palestina. Jezus geloofde dat God hem zou redden. Mijn boek
bouwt voort op 'The quest for the historical Jesus' van Albert Schweitzer. Hij argumenteert daarin dat
Jezus een apocalyptische visionair was die geloofde dat het koninkrijk Gods nog tijdens zijn leven zou
aanbreken. Dat gebeurde niet. Maar in de leringen van Jezus zaten elementen die ervoor zorgden dat
zijn beweging niet zomaar verdween na zijn dood. Ik geloof dat zijn broer Jakobus na zijn dood in
stelling werd gebracht. De volgelingen hadden Jezus wel verloren, maar iemand anders uit dezelfde
davidische familie zette de zaak voort.”
Een opvallende vaststelling van Tabor in ‘De Jezus-dynastie’ is ook dat het christendom is gebaseerd op de
visioenen van Paulus, waarin hij de stem hoorde van Jezus. Hij stond echter veraf van de oorspronkelijke
beweging en heeft Jezus zelfs nooit ontmoet. Dat het christendom uiteindelijk zo’n grote invloed had op de
westerse samenleving, wijdt Tabor aan het feit dat Paulus het de mensen makkelijk maakte: 'Geloof in
Christus en je zonden worden je vergeven,' en: 'Als je gelooft, ga je naar de hemel'. Joël De Ceulaer vindt
het boek “veel spannender dan Dan Brown en bovendien historisch verantwoord”. (Knack 3 januari 2007, p.
58).
ISBN: 9071206793
379 bladzijden
richtprijs: 24,95 €

De volgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten rond 5 februari. Heb je
ook iets om te publiceren: mail het naar de redactiecoördinator op onderstaand mailadres,
tegen de 25ste van de maand vóór de maand waarin het moet verschijnen. Afhankelijk van de
beschikbare plaats of andere dringende berichten, wordt je bijdrage opgenomen of
verplaatst naar een volgende editie. Verschijnt niet in juli en augustus.
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