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Voorwoordje
Beste Vrienden,

weet organiseren wij volgend jaar ook nog aanvullende
‘vervolmakingssessies’?

Deze laatste Nieuwsbrief van het jaar 2007 begint
zonder voorwoordje van de voorzitter. Hij had het nogal
druk de laatste dagen met het spelen van Sinterklaas of
Zwarte Piet hier en daar. En ondertussen moesten de
voorbereidingen voor de Kerstman ook reeds opgestart
worden… En alsof dat nog niet volstaat, op zondag 9
december moest hij ook nog zijn verjaardag vieren….
Druk, druk, té druk dus.
Wij willen niettemin even terugblikken op één zinnetje
uit zijn welkomwoordje van de Nieuwsbrief van januari
2007:
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!
Iedereen van jullie weet dat deze vrome wens
ondertussen vervuld werd, en heeft zijn/haar zeventalige reisleiderskaart ontvangen. Wij willen bij deze
nogmaals onze dankbaarheid uiten tegenover Toerisme
Vlaanderen voor de realisatie ervan!
Ondertussen zijn de twee praktijkdagen die wij in
aansluiting op de Studiedag ‘Virtuele toeren voor
Reisleiders’ hebben georganiseerd, achter de rug.
Iedere deelnemer werd zowat ‘overbluft’ door de vele
mogelijkheden die door de heer Bob Beelen aangereikt
werden. Aan de deelnemers nu om verder aan de slag
te gaan en alles in de praktijk om te zetten. En wie

Enkele aandachtige deelnemers aan sessie 2

Wij sluiten ons verder ook graag aan bij de suggestie
van Heidi Bekaert “DRAAG JE BEROEPSKAART ALS
BADGE!”. Het dragen van je officiële reisleiderskaart
draagt niet alleen bij tot HERKENNING in je hoedanigheid van reisleid(st)er (aan hotelbalies e.d.), maar ook
tot ERKENNING van je kwalificaties en je opleiding!
En vergeet ook niet: a coach is not a truck!
Touringcars hebben mensen aan boord, die
willen zien en genieten en informatie krijgen
en beleven en meemaken, en verdienen in
dat verschil met bijvoorbeeld balen stro
toch wel een andere behandeling voor
voertuig, chauffeur, reisleider en reizigers.
Gebruik dit logo om er uw passagiers op al uw uitstappen op te wijzen en over te spreken, met alvast een
oprecht dankjewel van de wereld van het personenvervoer over de weg.
Verder ook nog onze beste wensen voor een gezond,
leer- en reisrijk 2008!
Johan Verweirder.

Toeristische kerstweetjes
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Lincoln Christmas Market
In Lincoln, in de Engelse East Midlands wordt sinds 1982 elk jaar met Kerst een heuse Duitse Kerstmarkt gehouden. Het is een overblijfsel van een bezoek, dat inwoners van Lincoln jaren geleden aan
hun Duitse partnerstad Neustad brachten. Nu is Lincoln Christmas Market de grootste van Europa.
Bij dat bezoek aan hun zusterstad, het mooie Neustadt an der Weinstraße, vielen
ze van de ene verbazing in de andere. Op het plein midden in de stad bevond zich
namelijk een Duitse kerstmarkt. Overspoeld door glühwein, bratwurst en typische
Duitse kerstgezelligheid, besloten ze in hun eigen Lincoln ook een kerstmarkt te
beginnen. In 1982 was het dan eindelijk zover: op het prachtige kasteelplein van
Lincoln prijkten 14 stalletjes en brachten meerdere zangkoren liederen ten gehore.
Gezellig en sfeervol, dat wel, maar toch ontbrak er iets daar in Lincoln... dat zo
typische Duitse gevoel van gemütlichkeit. Men besloot de Duitse ingrediënten
waarvan men zo genoten had in Neustadt an der Weinstraße toe te voegen aan de
markt in Lincoln. Daarom kunnen bezoekers van de Engelse kerstmarkt op
vandaag ook genieten van bratwursten, glühwein en Duits gebak.
De
Engels/Duitse kerstmarkt blijkt een gouden combinatie, want tegenwoordig is de
Lincoln Christmas Market de grootste kerstmarkt van Europa. Samen met het
internationale gevoel van de markt, is ook de unieke locatie bepalend voor het
succes. Het kasteelplein heeft de helverlichte Lincoln Cathedral en het oude
‘Norman Castle' als oogverblindende achtergrond. Dit geeft het geheel een sprookjesachtige setting, perfect voor een kerstmarkt. Volgend weekend (7, 8 en 9 december) kunt u dus genieten van
een kerstmarkt zoals u nog nooit eerder heeft gezien.

Enkele weetjes
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Antwerpen investeert fors in toerisme
”Het toerisme in Antwerpen moet verder worden gestimuleerd. De bereikbaarheid van de stad moet worden
verbeterd en de haven moet meer worden ingezet als toeristische troef. Ook moet meer aandacht aan
congrestoerisme worden besteed”. Dat staat in de Beleidsnota Toerisme 2007-2012, die Philip Heylen van
Cultuur en Toerisme onlangs heeft voorgesteld. De komende zes jaar besteedt Antwerpen 19,5 miljoen euro
aan toerisme.
BRON: NRIT ACTUMAIL 30 NOV. 2007
BTExpo
Op 13 en 14 december vindt weer BTExpo plaats.
Een kleine greep uit de aanwezige standen: de
Zuid-Italiaanse regio ‘La Puglia’ met een stand van
maar liefst 78 m2, Slovakije, Bulgarije, Kroatië,
Czech Tourism, Puy du Fou, de Loirestreek, enz...
Daarnaast ook een kleurrijke waaier aan zgn ‘verre bestemmingen’. Ook organisaties gebruiken BTExpo als
ontmoetingsplatform. Onder anderen UPAV, ABTO en onze eigenste FBAA beleggen belangrijke ontmoetingen
en uiteenzettingen tijdens deze tweedaagse.
Luxemburg sluit ‘culturele hoofdstad 2007’ af

Spetterend feest op 8 december met optredens op straten en pleinen

Luxemburg beleeft op zaterdagavond 8 december in de hoofdstad van het
Groothertogdom de grote finale van het culturele jaar 2007. De twaalf
maanden Europese culturele hoofdstad eindigen in Luxemburg-stad met een
grandioze slotparty. Bij het vallen van de avond verandert de Avenue de la
Liberté in Luxemburg-City tussen het centraal station en de ‘bovenstad’ in één
groot domein voor de voetgangers. Daar vindt het slotfeest plaats, met
straattheater, ballet, veel muziek en schitterende parades. Daaraan doen, in
een sfeer tussen droom en werkelijkheid, magische wezens, reusachtige
poppen en vreemde giraffes mee en allerlei karakters uit een wereld vol
legendes en sprookjesachtige verhalen. Op de ‘Knuedler’, het grote plein
midden in Luxemburg-stad, is er een groot openbaar bal, waaraan iedereen
kan deelnemen. Vlakbij, op de grote, gezellige Kerstmarkt, zijn er allerlei
winterse lekkernijen. En er is op de slotavond een stralend afscheidsvuurwerk
en een zinderende elektro-show in Luxemburgs Rotunda 2. Bij het einde van
het Culturele Jaar zijn er nog tal van andere hoogtepunten en spectaculaire shows. Meer info vind je terug
op: www.luxembourg2007.org/
Grootste wijnfles ter wereld
De grootste wijnfles van de wereld staat in een restaurant in de buurt van het Bodenmeer. De fles is 2,40
meter hoog en de buitendiameter bedraagt 68 centimeter. Ze is in Duitsland vervaardigd, ze bevat 480 liter
zoete wijn, weegt 630 kilo, en is te vinden in restaurant Zum Gupf in Rehetobel, gelegen op zo’n 15 kilometer
van St.-Gallen. Er is een procedure ingezet om de fles erkend te krijgen door het Guinness Book of Records.
Tot dusver is dat record in handen van Australië. Daar staat een wijnfles van 1,95 meter hoog met 290 liter
inhoud.
BRON: DE MORGEN 6 DECEMBER 2007

Milieuvriendelijk reizen?
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Reizigers willen veel meer geïnformeerd worden over duurzaam en milieuvriendelijk reizen en de initiatieven die
reisorganisaties daarrond nemen. Tot die vaststelling komt het Britse Travelsupermarket in zijn Green Travel
Index. Eén op twee reizigers beseft ook dat reizen schadelijke gevolgen heeft voor het milieu. 25- tot 34jarigen zijn het meest bereid om hun reisgedrag aan te passen, 55-plussers voelen zich amper betrokken partij.
1

93% heeft nooit zijn vakantieplannen aangepast om ecologische redenen.

2

55% stelt dat een groene sterrenkwotering van hotels hen milieubewuster zou laten reizen.

3

46% is ervan overtuigd dat vliegtuigreizen bijdragen tot de opwarming van de aarde.

4

39% is niet bereid om een milieutaks op vliegreizen te betalen.

5

39% vindt dat de jetset het slechte voorbeeld geeft door veelvuldig te reizen.

6

37% is niet bereid om zich uit milieu-overwegingen te beperken tot één vlucht per jaar.

7

36% laat zich niet leiden door milieu-aspecten bij de keuze van het hotel.

8

33% maakt zich meer zorgen over het comfort dan wel over milieu-aspecten tijdens hun vakantie.

9

31% wil dat touroperators hen beter informeren over de impact van hun reisgedrag.

10

31% wil geïnformeerd worden over brandstofverbruik en schadelijke uitstoot van hun vlucht.
BRON: I-MAIL NR 45 JRG 9

Vervolgverhaal: bouwkundige (en aanverwante) termen in andere talen
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Voor wie de lijst wil bewaren, delen we nogmaals mee, dat heel de lijst, nadat ze volledig verschenen is, wordt
meegestuurd in een apart Word-document, zodat u er voor uzelf eventuele aanvullingen kunt aan toe voegen, de
lijst up to date houden, en wat kleureninkt uitsparen. Wie foutjes wil verbeteren, kan ze altijd doorgeven op het
ondertussen reeds gekende mailadres (zie onderaan deze Nieuwsbrief).
Nederlands

Engels

Frans

Duits

Paalwoning
Pakhuis
Paleis
Paneel
Parade
Paradijs
Paneel
Park
Parochiekerk
Pastorie
Paviljoen
Peil
Pergola
Perron
Piedestal
Pijler
Pilaster
Pinakel
Plafond
Platform
Plattegrond
Plaveisel
Plein
Plint
Plint van gebouw
Podium
Polderhuis
Poldermolen
Polychromie
Polygoon
Pomp
Poort, (gebouw)
Portaal
Portiek
Portlandsteen
Portret
Preekstoel
Presbyterium
Prieel

Pile-dwelling
Warehouse
Palace
Panel
Parade
Paradise
Panel
Park
Parish church
Refectory
Pavilion
Level
Pergola
Platform
Pedestal
Pillar
Pilaster
Pinnacle
Ceiling
Platform
Ground-plan
Pavement
Square
Plinth, skirting board
Plinth
Platform
Polderboard-house
Drainage-mill
Polychromy
Polygon
Pump
Gate, gate house
Doorway, porch
1 Portico
2 Porch
Portlandstone
Portrait
Pulpit
Chancel, presbitery
Arbour

Pfahlwohnung
Lagerhaus
Palast
Paneel, Füllung
Parade
Paradis
Paneel
Park
Pfarrkirche
Pfarrei
Pavillon
Nullage
Pergola
Perron, Bahnsteig
Fussgestell
Pfeiler
Pilaster
Fiale
Decke
Plattform
Grundriss
Pflaster
Platz
Fussleiste
Sockel, Bodenleiste
Podium
Polderamt
Poldermühle
Polychromie
Polygon
Pumpe
Tor
Portal, Vorhalle
1 Portikus
2 offenes Portal
Portlandstein
Porträt
Kanzel
Presbyterium
Laube

Prinsenhof
Profiel
Promenade
Proportie
Provisiekamer

Prince's court
Profile
Promenade
Proportion
Pantry, store-room

Paillotte
Entrepôt, magasin
Palais
Panneau
Parade
Parvis
Panneau
Parc
Église paroissiale
Presbytère
Pavillon
Niveau
Pergola
Perron, quai
Piédestal
Pilier
Pilastre
Pinacle
Plafond
Plate-forme
Plan
Pavé
Place
Plinthe
Soubassement
Estrade, plate-forme
Bureau de polder
Moulin dépuisement
Polychromie
Polygone
Pompe
Porte
Portail, porche
1 Portique
2 Porche
pierre de Portland
Portrait
Chaire (à prêcher)
Presbytère
Berceau, tonnelle
cabinet de verdure
Cour de prince
Moulure, profil
Promenade
Proportion
Dépense

Provisiekast
Provisiekelder
Puntgevel
Put

Larder
Cave
Gable
Well

Garde-manger
Cellier
Pignon, gâble
Puits

Prinzenhof
Profilierung
Promenade
Proportion
Speisekammer,
Vorratskammer
Speiseschrank
Speisekeller, Vorratskeller
Giebel
Brunnen
MET DANK AAN THEO STERCK

vervolgt in volgende Nieuwsbrief…
P.S.: na deze reeks volgt een nieuwe reeks over fauna en flora

Toeristische kerstweetjes

(vervolg)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Kerststad Göteborg: een zee van licht
Ook de kersttijd in Göteborg belooft dit jaar weer een sfeervolle en
onvergetelijke ervaring te worden. De stad staat immers bekend om haar
spectaculaire verlichting die al vanaf midden november kan bewonderd worden.
Uiteraard ontbreken kerstmarkten, lekker eten, muziek en sfeervolle versiering
niet.
De West-Zweedse stad heeft een paar jaar geleden besloten zich als dé
kerststad van Scandinavië op de kaart te zetten en doet er dan ook alles aan
om dat doel te bereiken.
Creatief en stijlvol in kerstsfeer, dat zijn de leidende begrippen van het
overall-designconcept, dat de handtekening van de meest opzienbarende
lichtdesigner van Zweden draagt. Bij het Kunstmuseum op Götaplatsen, kun
je genieten van een enorm grote met geluid ondersteunde kerstdiashow, die
zich afspeelt over de gehele wand.
In het amusementspark Liseberg kan de bezoeker een fantastische fonkel- en glitterzee van bijna vijf miljoen
lichtjes verwachten. In het pretpark zijn diverse attracties voor kinderen, maar een wandeling door Liseberg maakt
alvast ook het kind in de volwassene los. Het hele park ruikt naar glögg (warme kerstdrank), gebrande amandelen
en verse wafels. De kerstman is er om verlanglijstjes in ontvangst te nemen en er is ook een echte ouderwetse
kerstmarkt met rond de 80 markthuisjes. Hier kun je kunsthandwerk, leuk speelgoed, warme kleren, handgemaakte
kaarsen, kerstdelicatessen, huisgemaakt snoepgoed en nog veel meer kerstzaken kopen. De Liseberg Kerstmarkt is
dit jaar tot 23 december geopend. (http://www.liseberg.se/)
Bij het winterwonderland vind je een ijsbaan en één van Göteborgs topattracties ‘de zingende kerstboom’. Dit is een
bijzonder optreden van koren in kerstboom-optiek.
In de restaurants is alles klaar voor een klassiek Zweeds kerstbuffet (Julbord). De Noordzee drukt haar stempel op
de Göteborgse kersttafel met verschillende zalmgerechten en vele spannende varianten van ingelegde haring.
Andere favorieten van de Zweedse kersttafel zijn ham, gehaktballetjes, knakworstjes, kool en rijstepap. En ben je
op zoek naar wat cooler plezier? Ga dan eens kijken in de ICEBAR, die in samenwerking met het ICEHOTEL uit
Jukkasjärvi is opgebouwd, met ijs van de in Zweeds Lapland gelegen Torne Älv rivier.
Ook de binnenstad van Göteborg is gehuld in een fantastische zee van licht, met lampjes in bomen, langs huizen en
bruggen. Vanaf het amusementspark Liseberg tot aan de haven loopt een 2 kilometer lange kerststraat.
Op 13 december viert heel Zweden de terugkeer van de zonnewende onder de naam `Lucia´. Die dag vieren de
Zweden dat de langste nacht voorbij is en het weer lichter gaat worden. In elke familie, school en stad wordt een
meisje tot Lucia gekozen, die gekleed in een mooie witte jurk en met echte brandende kaarsen op haar hoofd, de
optocht mag leiden. Al sinds 1935 verspreidt Lucia ook in Göteborg het licht en brengt zij een bezoek aan eenzamen
en ouderen in de regio.
Verder zijn er in Göteborg vele kerstmarkten, die een bezoek meer dan waard zijn. Daar horen bijvoorbeeld de
kerstmarkten in Haga bij, gelegen in het oudste stadsdeel, evenals de historische kerstmarkt in Kronhuset, het
oudste openbare gebouw in Göteborg, alsook de kerstmarkt in het winkelcentrum Nordstan, dat bezocht kan
worden tijdens normale openingstijden.
Meer Nederlandstalige informatie over Göteborg en over het programma in de kerststad vind je onder goteborg.com/
Overigens kan je voor een wel erg speciaal avondje uit binnenkort terecht in Noord-Zweden. Op de Vithatten-berg
wordt namelijk een concertzaal en restaurant voor 350 personen gebouwd in de vorm van een gigantische 45 meter
hoge eland (http://www.storalgen.se).

Kerstmarkt Metz, de grootste in Frankrijk
Voor liefhebbers die eens iets anders willen is de kerstmarkt van Metz, één van de grootste in Frankrijk, een echte
aanrader. Van 24 november tot en met 31 december verandert de hoofdstad van het Noord-Franse Lotharingen in
een lichtstad.
Op zes pleinen in het centrum van Metz vinden bezoekers een aaneenschakeling van meer dan 100 houten chalets.
Duizenden lichtjes, kilometers kerstslinger en tientallen dennenbomen geven het karakteristieke oude centrum van
Metz een sfeervolle aanblik.
Entertainment
De markt heeft veel te bieden en er is volop entertainment. Zoals optredens van zanggroepen en straatartiesten.
Daarnaast zorgen brandende kaarsen en de geur van wafels en warme wijn voor de typische kerstsfeer.
Activiteiten
Rond Place Saint-Louis, Esplanade, Place de la Gare en Centra Saint-Jacques vinden de meeste activiteiten plaats
waaronder een openlucht schaatsbaan en een reuzenrad.
Internet: www.mairie-metz.fr.

De eerstvolgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten vanaf 5 januari 2008.
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.
} Moorseelsesteenweg 2, 8800 RUMBEKE
« 051 22 60 60
¬ 051 22 92 73
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