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OP NAAR DE 400 !!
Eind juni mochten wij ons 300ste lid
verwelkomen!
Het werd Geert
Vandoorne uit Tielt. Geert is gespecialiseerd reisleider Zeeland. Hij
volgde ook alle modules in de
vroegere opleiding RL Vlaanderen, en
is verder o.a. ook nog gids in Ieper
en de Westhoek. Geert, van harte
welkom als lid van de vzw.
Ondertussen blijft ons ledenaantal
stijgen: we zijn momenteel al met
312.
Op naar de 400 dus!
Dit
betekent dat onze vereniging stilaan
als dé vertegenwoordiger in het
reisleiderswereldje
in
Vlaanderen
mag gezien worden, en ‘men’ dus
niet anders kan dan met onze, of
beter jullie stem rekening te houden.
De Raad van Bestuur, door jullie
verkozen, zal jullie stem dan ook in
de toekomst blijvend en waar nodig,
nog krachtiger kenbaar maken naar
de verschillende instanties toe. Via
deze maandelijkse Nieuwsbrief, die
volgende maand trouwens ook al aan
nummer 25 toe is, houden wij u
alvast op de hoogte.
Wij blijven ondertussen ook verder
uitkijken naar jullie inbreng. Hebt u

interessante info die iedere FBAAreisleider aanbelangt, geef die dan
door via de ondertussen gekende
kanalen, die u trouwens steeds
onderaan elke Nieuwsbrief kunt
terugvinden.
We starten vanaf deze maand ook
met onze nieuwe vervolgreeks met
termen uit de wereld van de fauna
en flora, in 4 verschillende talen.
Dat zoiets niet eenvoudig is, kunt u
lezen in de uitleg verder in deze
Nieuwsbrief.
En op vraag van meerdere leden,
vereenvoudigen we ook een beetje
de layout van de Nieuwsbrief. Heel
wat mensen hebben blijkbaar toch
liever een gedrukte en makkelijker
lees- en consulteerbare versie op
papier, maar het vele kleurgebruik
in de vorige Nieuwsbrieven, was
voor het afdrukken niet altijd
eenvoudig.
Vanaf deze editie
komen we aan dit euvel dan ook
graag tegemoet.
September is traditiegetrouw de
maand
waarin
het
schooljaar
opnieuw begint. Ook heel wat ver-

enigingen starten hun werking
opnieuw op. En dat is ook zo voor
de opleiding reisleider (zie verder in
deze Nieuwsbrief).
Ook de regering zal weer uit de
startblokken schieten, en hopelijk
eindelijk eens gaan regeren…
Wij hopen alvast dat de crisis die nu
al meer dan een jaar ‘regeert’ in dit
land, stilaan een degelijke oplossing
krijgt. Met een degelijke oplossing
bedoelen we, een oplossing waarin
het gezond verstand zegeviert, en
waarin alle partijen zich kunnen
vinden. En partijen staat hier zowel
voor de politieke partijen als voor
de verschillende gemeenschappen…
Maar
ook
van
het
sociaaleconomisch luik dient dringend
werk gemaakt te worden…
Overigens wil ik iedereen bedanken
voor de vele steunbetuigingen bij
het overlijden van mijn vader. Het
maakt het verlies en de leemte die
hij
achterlaat,
alvast
iets
‘makkelijker’ om dragen…
de voorzitter,
Johan Verweirder.

Basisjaar reisleider / gids
Module voorbereidingsproces

40 u

kennis toeristische sector
onderscheid reisleider/gids + deontologie
technieken reisleider/gids, groepspsychologie
oefeningen spreken in het openbaar
bronnenonderzoek, informatieverwerking, bibliotheekgebruik

Module
Module
Module
Module

Basiskennis algemene en politieke geschiedenis
Basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing
Basiskennis natuur- en landschapslezen
rondleiden in de praktijk

groepscommunicatie
persoonlijk optreden
duurzaam toerisme
gids- en reisleiderstechnieken

Totaal Basisjaar reisleider / gids

40
40
40
80

u
u
u
u

240 u

Finaliteit Reisleider Vlaanderen
Module specifieke reisleidervaardigheden

transportmiddelen en de daaraan verbonden technische aspecten
groepsdynamica en conflicthantering
diversiteit van culturen, wereldgodsdiensten en interculturele communicatie
sociaal statuut van reisleider

40 u

Momenteel is
nog niet
helemaal
duidelijk waar
en wanneer de
door Toerisme
Vlaanderen
aangekondigde
taalcursussen
zullen
plaatshebben.
We houden u in
elk geval via
deze weg op de
hoogte.

Module bestemming Reisleider Vlaanderen

100 u

Vlaamse Kunst en Cultuur
Vlaamse Geschiedenis
Vlaamse Landschappen en Aardrijkskunde
Eet- en drinkcultuur

Project Reisleider Vlaanderen

92 u

Om als erkend
reisleider aan de
slag te kunnen,
eist Toerisme
Vlaanderen ook
het nodige
getuigschrift
EHBO (module
1ste hulp +
helper). Deze
opleiding kan bij
het Rode Kruis
of bij het
Vlaamse Kruis
gevolgd worden.
Bij voldoende
vraag kan deze
opleiding ook
door Syntra
georganiseerd
worden.

80 u

De momenteel
door BAAV/FBAA
erkende centra
zijn Roeselare,
Genk, Turnhout
en Brussel.

80 u

Luik Kunststeden
Praktijk spreken voor een groep
Proefreisvoorbereiding

Totaal finaliteit Reisleider Vlaanderen

220 u

Finaliteit Reisleider Europa
Module specifieke reisleidervaardigheden

40 u

transportmiddelen en de daaraan verbonden technische aspecten
groepsdynamica en conflicthantering
diversiteit van culturen, wereldgodsdiensten en interculturele communicatie
sociaal statuut van reisleider

Module bestemming Reisleider Europa
Fysische aardrijkskunde
Menselijke aardrijkskunde
Het kunstzinnige Europa
Het nieuwe Europa
Europese instellingen
Eet- en drinkcultuur in Europa

Project Reisleider Europa
Specialisatiebegeleiding en -toelichting
Praktijk spreken voor een groep
Proefreisvoorbereiding, evaluatie en uitvoering proefreis
Variabele thema’s

Totaal finaliteit Reisleider Europa

Aandacht:

212 u

Daarnaast zijn
door Toerisme
Vlaanderen ook
nog enkele
CVO’s erkend.

www.traveltheworkshop.be
Op zaterdag 11 oktober 2008, van 10 tot 17u doorlopend, vindt in de salons van het Conrad Hotel, Louizalaan 71 te Brussel,
de negende editie van tRaVeL! The Workshop plaats. tRaVeL! The Workshop is een organisatie van Maison de la France,
VisitBritain, de Toeristische dienst van het Groothertogdom Luxemburg en het Nederlands Bureau voor Toerisme &
Congressen.
Op tRaVeL! The Workshop staan heel wat informanten samen, op één dag, op één plaats. Bovendien krijgt u door het
directe contact met de meer dan 100 standhouders, een persoonlijk en professioneel antwoord op al uw vragen. Deelnemen
aan tRaVeL! The Workshop is dus in het kader van reisvoorbereidingen een zeer zinvolle tijdsbesteding. Naast de vier
dichtbij bestemmingen (Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en het Groothertogdom Luxemburg), zijn ook nog volgende
toeristische diensten aanwezig: Spanje, Valle d’Aosta (Italië), Malta, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije en Ierland.
Speciaal in de kijker staat het Groothertogdom Luxemburg dat medeoprichter is van tRaVeL! The Workshop. Luxemburg is
de enige hoofdstad die al tweemaal de titel `Culturele hoofdstad van Europa' mocht dragen, wat resulteert in veel musea,
exposities, evenementen, evenals de Vauban-, Robert Schuman- en Mansfeldroutes. Bij Luxemburg City Tourist Office,
Domaine Thermal de Mondorf, de hotels Alfa Mercure en Victor Hugo Luxemburg stad, het Mercure Renaissance in Esch, en
de toeristische dienst van Clervaux kunt u alvast terecht op 11 oktober. Meer info op info@visitluxembourg.be

Vijf nieuwe producten krijgen het
Vlaamse erkenningslabel streekproduct
toegekend. Het gaat om de Postelse
harde
abdijkaas,
de
Avelgemse
perentaart, de Brusselse 'bloempanch',
de appel-perenwijn uit het Pajottenland
en piro (een worstenbroodje) uit de
West-Vlaamse Scheldestreek. Dat deelt
VLAM, het Vlaams Centrum voor Agroen Visserijmarketing, mee. Bijzonder
aan deze erkenningsronde is onder andere de intrede van het
eerste streekproduct uit Brussel. De Postelse harde abdijkaas is
dan weer het eerste erkende streekproduct van een abdij. Het
aantal erkende streekproducten komt daarmee op 802. Meer info
op: www.streekproduct.be

In de maand september staat Het Nationale Park De
Hoge Veluwe helemaal in het teken van de
bronsttijd, de jaarlijkse paartijd van de edelherten.
In deze periode leveren de mannetjes een soms
spectaculaire strijd om de gunsten van de vrouwtjes,
de hinden.
De kans om dit spektakel te beleven in één van de
niet
voor
het
grote
publiek
toegankelijke
wildobservatieplaatsen is aanwezig tijdens de
Bronstexcursies die het Nationale Park in september
organiseert. Het bijzondere spektakel is vooral te
beleven op de vijf wildobservatieposten in het Park.
Tijdens de speciale bronstexcursies bestaat er een
kans getuige te zijn van het schouwspel.
Die
excursies zijn er iedere dag in september van 17.00
tot 20.00 uur. Reserveren is wel noodzakelijk:
telefonisch via 0900-464 3835 (werkdagen, 20 ct/m)
of per e-mail op: reserveringen@hogeveluwe.nl

Na onze reeks bouwtermen in 4 verschillende talen, hebben we u een vervolg beloofd met een reeks over fauna en
flora. Dit is echter iets ‘minder eenvoudig’ dan de bouwtermen, eerst en vooral omdat fauna en flora veel
uitgebreider is. Ten tweede zijn termen fauna en flora veel moeilijker omdat er enorm veel dieren en planten bestaan
die je niet elke dag courant tegenkomt, en dus ook niet zo veelvuldig ziet op een reis als pakweg stijlen of gebouwen
bijvoorbeeld. En ten derde hebben planten of dieren zelfs in het Nederlands soms al meerdere termen voor één en
dezelfde plant of dier.
Maar belofte maakt schuld natuurlijk en we beginnen er dus deze maand aan met aflevering 1, waarin we een
beknopt overzicht geven van de indeling van fauna en flora. Daarvoor zijn we uitgegaan van de indeling die gegeven
wordt op de nederlandse site: www.nederlandsesoorten.nl. Want om geen twijfel te zaaien zou er eigenlijk telkens
een afbeelding moeten gepubliceerd worden ook. En op deze site staan heel veel afbeeldingen, met telkens de
latijnse benaming erbij. Want daarover bestaat geen twijfelmogelijkheid: er is maar 1 unieke naam in het latijn per
plant of dier. Daarom zullen we een lijst publiceren met 5 benamingen: naast de Latijnse naam, de namen in het
Nederlands, Frans, Engels en Duits. We hopen dat we die buitenlandse termen ook telkens zullen vinden…
Hieronder ziet u een (beperkte) indeling van het dieren en plantenrijk, die ook uitgebreid op de vermelde site te
vinden is. De ontbrekende cijfertjes zijn dieren die u op reis meestal niet zult tegenkomen, of die überhaupt niet veel
voorkomen… Het lijstje in blauw en geel is de hoofdindeling van de onderwerpen die in onze reeks aan bod zullen
komen. Daarvoor hebben we het boekje ‘Dieren en planten Gids voor onderweg’ (ISBN 9789052104829) van nest als
basis gebruikt (www.nest.be).
En net zoals in de reeks bouwtermen, rekenen we ook een beetje op jullie medewerking. Als er flagrante
onjuistheden zouden in voorkomen of ontbrekende termen, en u kent deze toevallig, dan vragen we dat u die aan ons
doorspeelt, zodat we de onvolkomenheden kunnen aanvullen. En zoals in het voorwoord vermeld, zullen we voor
deze reeks het kleurgebruik beperken, voor diegenen die de lijst willen printen. Op het einde van de reeks wordt die
wel nog eens in zijn geheel apart meegestuurd.
Animalia (dieren)
1. Annelida (ringwormen)
2. Arthropoda (geleedpotigen = o.a.

Arachnida (spinachtigen)

Fungi

Plantae (planten)

vooral schimmels

1. Bryophyta (mossen)

en paddenstoelen

2. Charophyta (kranswieren)

kreeftachtigen, insecten en vlinders) Ixodida (teken)

3. Chlorophyta (groenwieren)

Mesostigmata (roofmijten)

4. Chrysophyta (goudwieren)

3. Bryuozoa (mosdiertjes)
4. Chordata (gewervelde dieren)

5. Phaeophyta (bruinwieren)
Amphibia (amfibieën)

6. Rhodophyta (roodwieren)

Aves (vogels)

7. Tracheophyta (vaatplanten)

Mammalia (zoogdieren)
Reptilia (reptielen)
5. Cnidaria (holte- of neteldieren)

Amfibieën

7. Echinodermata (stekelhuidigen)

Insecten

8. Entoprocta (kelkdiertjes)

Kreeftachtigen

12. Mollusca (weekdieren)

Mossen/varens

13. Nematoda (draad-, rondwormen)

Paddenstoelen

15. Nemertea (snoer- bandwormen)

Reptielen

17. Platyhelminthes (platwormen)

Spinnen

18. Porifera (sponzen)

(Vaat)planten:

19. Rotifera (raderdiertjes)

bomen en struiken
kruidachtige bloemplanten
Vissen

www.nederlandsesoorten.nl

Vogels
Weekdieren
Wieren
Wormen
Zoogdieren

September en oktober zijn twee maanden waarin aan de overkant van het Kanaal, nog heel wat evenementen te
beleven vallen.
Hastings
Zo wordt in Hastings op 20 en 21 september het Seafood & Wine Festival gehouden, een feestelijk evenement in het
sfeervolle kader van het oude visserskwartier dat omringd wordt door indrukwekkende rotsklippen. Je kunt er de lokale
visgerechten proeven, makreel en tong, smakelijk bereid door de lokale chef-koks. En je leert er de bijpassende, en
verrassend toegankelijke, lokale wijnen van East Sussex en Kent kennen. Hastings is tijdens het festival helemaal in
feeststemming met onder andere concerten op het strand door lokale bands en muzikanten.
Overigens wordt de historisch belangrijke Battle of Hastings nog eens overgedaan op 11 en 12 oktober en ook dat gaat
gepaard met tal van feestelijkheden.

Rye
Voor nog meer fijnproeverij en feestgedruis kun je van 3 tot 12 oktober terecht in het
sfeervolle stadje Rye in East Sussex, waar ‘Taste of Rye’ wordt gehouden. Op de
Farmer’s Market is er een groot aanbod van lokale wijnen, bier en lekkere fruitsapjes.
Verder zijn er ook standjes met gerookt vlees en worsten, boerenbrood, azijn en
pickles, confituren, cakes, gedroogde vis en talrijke andere huisgemaakte,
ambachtelijke producten. En er is vanzelfsprekend ook alle gelegenheid om kennis te
maken met de beste restaurants, historische pubs en comfortabele hotels. Voor wie
van vis houdt zijn het Fish Cafe en de Flushing Inn, allebei in Rye, echte aanraders.
Ook aanbevolen zijn de Pomegranate en de Lathams in Hastings.

Internet:
www.norfolkline.com
www.visitkent.co.uk
www.visit1066country.com
www.tasteofrye.org.uk
www.seewhitstable.com
www.thegoodsshed.net

Andere

www.dunkerleys.co.uk

Wat dichter bij Dover zijn er ook nog tal van culinaire opties in Kent. Geniet van
Whitstable oesters in de bekende 'Crab and Winkle', de 'Wheelers Oyster Bar' of
de 'Pearson’s Arms' aan zee in Whitstable. In Canterbury is er de 'Goods Shed'
en nog dichter bij Dover het 'Dunkerley’s Hotel' in Deal.

www.coastalcurrents.org.uk
www.ryefestival.co.uk

Wie zuid-Engeland echt wil leren kennen, meer wil weten over de gastronomie, de geschiedenis en de cultuur zou ook een
kijkje kunnen nemen op het Coastal Currents Arts Festival dat nog loopt tot 21 september, of het Rye Arts Festival van
13 tot 28 september.

Schatten van de eerste keizers van China
Exclusief voor België: de originele, wereldberoemde soldaten en andere
bijzondere en kostbare grafvondsten uit de Qin en West-Handynastie.
Musea Maaseik: 1 oktober 2008 t/m 31 maart 2009
In 2008-2009 organiseren de musea in Maaseik een zeer spectaculaire
tentoonstelling over het wereldberoemde Terracotta Leger dat is gevonden nabij
de Chinese plaats Xi’an, gelegen in de provincie Shaanxi. Het meer dan 2000 jaar
oude Terracotta Leger is uitgegroeid tot een attractie van wereldfaam en trekt
jaarlijks miljoenen toeristen. Het staat op de Unesco werelderfgoedlijst en is een
van de grootste archeologische vondsten van de 20ste eeuw.
Bij hoge uitzondering mogen de kwetsbare beelden samen met meer dan 200 unieke grafgiften uit de Qin- en WestHan-dynastie reizen! Musea Maaseik is dan ook zeer trots dit bijzonder Chinees cultureel erfgoed te mogen
presenteren.

Achtergrond

China kent reeds een lange geschiedenis. Aan de oorsprong van het beroemde Chinese keizerrijk ligt de Qin-dynastie waarin voor
het eerst een groot gebied werd verenigd en de macht werd gecentraliseerd. Qin Shi Huang Di was de eerste keizer van China en
leefde van 259 tot 210 v. Chr. Met zijn vele militaire veldtochten wist hij heel China onder zijn gezag te krijgen.
Keizer Qin Shi Huang Di was een man van radicale daden tijdens zijn leven. Nadat hij zichzelf als Eerste Keizer had benoemd,
zorgde hij voor vele hervormingen. Hij standaardiseerde het systeem van maten en gewichten en het karakterschrift. Hij creëerde
een centralisatie van de politiek, de economie, militaire zaken en de cultuur. Deze keizer stond ook aan de oorsprong van de
realisatie van het befaamde verdedigingswerk, de Chinese Muur.
Keizer Qin Shi Huang Di was ook een man van radicale daden rondom zijn eigen dood. De status die hij in zijn leven had bereikt,
wilde hij ook in het hiernamaals vasthouden. De zachte glooiende heuvels van de berg Li hadden de perfecte Fenghsui voor de
ideale graflocatie. Hier, waar oude koningen waren begraven, liet hij 700.000 dwangarbeiders een uniek mausoleum bouwen. Dit
grafcomplex werd ingericht met bijzondere grafgiften, bewaakt door zijn Terracotta Leger en bezegeld door arbeiders en concubines
die levend werden begraven!
Het Terracotta Leger is bij toeval in 1974 gevonden door een boer die een waterput groef. Sindsdien zijn archeologen druk bezig
met het blootleggen van de ca. 7.000 soldaten. Inmiddels zijn er ruim 1.000 soldaten opgegraven en liggen er nog 6.000 bedolven
onder een laag aarde. De opgravingen worden zeer zorgvuldig uitgevoerd en elke soldaat ondergaat een maandenlange restauratie.
Ook keizers van de opvolgende West-Han dynastie lieten zich begeleiden door hun eigen Terracotta Leger. De verfijnde soldaten,
ruiters en hun paarden tonen samen met andere prachtige grafgiften hoe het geloof in het leven in het hiernamaals in deze periode
werd geuit. Prachtige voorwerpen van terracotta, jade, goud en brons tonen dat het leven in het vroege Chinese keizerrijk werd
voortgezet in een andere dimensie.

Tentoonstelling

Bezoekers krijgen een impressie van de indrukwekkende arbeid en kunst die uitgevoerd is om keizers tijdens hun leven én in het
hiernamaals te behagen! Veertien beelden van het Terracotta Leger zijn in de Minderbroederskerk, de tentoonstellingsruimte van
de Musea Maaseik, te bezichtigen. Ieder beeld heeft zijn eigen uniek uiterlijk. Gelaatstrekken, kapsel, houding, kleding maken van
ieder beeld een eigen individu binnen dit grootste leger. De beelden zijn gemiddeld 1,86 meter hoog en wegen circa 300 kilo.
Deze levensgrote beelden worden letterlijk tegenover de delicate terracotta legers van de keizers van de West-Han dynastie
geplaatst. Musea Maaseik toont dan ook naast deze 14 originele beelden ook méér dan 200 bijzondere grafgiften uit de Qin- en
de West-Han-dynastie. Deze objecten komen uit de grafcomplexen van de keizers en de tombes van aristocraten die de keizers
volgden in het hiernamaals. Unieke wapens en voorwerpen van ijzer, brons, zilver, goud, aardewerk en jade tonen de rijkdom.
De context van deze voorwerpen wordt getoond door middel van een film. Het publiek wordt teruggevoerd in de tijd, 2200 jaar
geleden, en maakt een reis naar de provincie Shaanxi in China waar het machtscentrum lag van de eerste twee Chinese dynastieën.
Deze regio kent een rijkdom aan archeologische vindplaatsen. Deze film is een integraal onderdeel van de tentoonstelling.
Daarnaast worden intermediaire presentaties verzorgd door de afdeling educatie van Musea Maaseik.

Manifestaties

Het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 zullen helemaal in het teken staan van het Chinees cultureel erfgoed. Er zullen
velerlei culturele en culinaire manifestaties in en rondom Musea Maaseik én de stad Maaseik worden georganiseerd!
Er zal samenwerking plaatsvinden met culturele, wetenschappelijke en commerciële instanties die Maaseik in een Chinese sfeer
zullen dompelen: speciale themaweekenden, bijzondere educatieve presentaties en workshops voor kinderen èn volwassenen,
speciale arrangementen, boeiende lezingen, shows en demonstraties! Deze tentoonstelling geeft de kans om op het gebied van
onder meer historie, volkscultuur, sport en dans, literatuur, activiteiten te ontplooien die u en ons in Chinese sferen brengen!

TENTOONSTELLINGEN

Culturele herfst in Ierland
Niet alleen in zuid-Engeland, kan
men in de komende herfst terecht
(zie artikel hoger), ook in Ierland
zijn een honderd(!)-tal culturele
manisfestaties en erfgoedplaatsen
aan te doen.

LANG LEVE DE BANAAN

Nationale Plantentuin, Meise
Nog tot en met 12 oktober.
Bananen
zitten
boordevol
energie, ze zijn het ideale
voedsel voor mensen die hard
werken of intensief sporten
wegens hun hoog kaliumgehalte.
Bananensoorten met geel of
oranje vruchtvlees bevatten 100
keer meer vitamine A dan
bananen met wit vruchtvlees.
Als westerlingen kennen wij sinds
de jaren ’50 slechts 1 soort.
Bananen bestaan immers in tal
van vormen, kleuren en smaken
en hun bereidingswijze is dan
ook onbeperkt: gekookt, rauw,
gedroogd of verwerkt tot bier of
wijn.
In de tropen zijn de
soorten om te bakken of te
koken het basisvoedsel voor
meer dan 400 miljoen mensen,
zoals aardappelen dat voor ons
zijn.
De tentoonstelling werd op touw
gezet om het grote publiek het
belang van deze natuurlijke
rijkdom te tonen. Op attractieve
wijze wordt herkomst, geschiedenis en biodiversiteit van het
bananengeslacht uit de doeken
gedaan.
Of het nu gaat om
oranje of paarse bananen, krom
of eivormig of met roze velours
omhuld, de biodiversiteit slaat je
gewoon met verstomming.

VLAAMSE WANDTAPIJTEN

Kunsthal St.-Pietersabdij, Gent
Tot maart 2009.

Het Vlaamse wandtapijt uit de
vijftiende en zestiende eeuw is
een schitterende parel aan de
kroon van ons nationale erfgoed.
Grote Vlaamse weefcentra als
Brussel, Oudenaarde, Mechelen,
Brugge of Doornik voerden met
ongevenaarde technische verfijning de prachtigste weefmodellen of kartons uit, vaak van
de hand van beroemde kunstschilders. De vernieuwing van
de vormentaal die zich in de
renaissance voltrok, spreekt ook
uit de wandtapijten.
Het
kostbaarste
van
dit
kunstpatrimonium werd voor deze
tentoonstelling met zorg uit de
Spaanse koninklijke verzameling
en enkele privécollecties in
Spanje geselecteerd en samengebracht met de wandtapijten
van de Sint-Pietersabdij, de eni-

De ‘Rock of Cashel’ in het
graafschap Tipperary, is daarvan
wellicht één van de drukst
bezochte. Binnen zijn omwalling
vinden
we
de
Romaanse
Cormac’s Chapel en de gotische
Saint Patrick’s Cathedral.
Wereldberoemd is verder ook het
‘Book of Kells’ dat in de oude
bibliotheek
van
het
Trinity
College
in
Dublin
wordt
bewaard. Het behoort tot het
belangrijkste erfgoed van Ierland.

In Zwitserland is een deel van de Rhätische Bahn door de
Unesco als ‘universally outstanding’ beoordeeld. Het
betreft de Albulabahn en de Berninabahn. Deze spoorweg
in het Albula/Berninagebied, beslaat een traject van 122
km. Hij loopt van Thusis via Sankt-Moritz naar Tirano door
20 gemeenten. Daarbij doorkruist hij 55 tunnels en loopt
over niet minder dan 196 bruggen. Hij verbindt op die
manier de Duitse, Italiaanse en Reto-Romaanse
taalgebieden. Ook de prachtige natuurpanorama’s die
daarbij gratis aangeboden worden, zijn een uitzonderlijke
troef van deze spoorweg, kortom een uniek spektakel
in de Alpen.
ge nog bestaande reeks die in
de zestiende eeuw werd
vervaardigd
voor
een
instelling
hier
te
lande.
Jarenlang weefden Vlaamse
ateliers wol, zijde, goud- en
zilverdraad tot de somptueuze en fabelachtige weefsels die de machtigen der
aarde graag aan de muren
van hun paleizen onder het
kaarslicht zagen glinsteren.
Achter
deze
kunstwerken
gaat een hele wereld schuil.
Ze leenden zich uitstekend
voor het ambulante bestaan
van zowel het hof van de
Bourgondische hertogen als
dat van keizer Karel V en zijn
zoon Filips II en werden op
bagagewagens en schuiten
doorheen heel Europa vervoerd. Ze waren natuurlijk
niet alleen bedoeld om het
persoonlijke
comfort,
het
esthetische genoegen of het
sociale
prestige
van
de
opdrachtgever te verhogen,
maar hadden meestal ook een
politieke bijsmaak. Vooral de
beeldvorming
rond
de
dynastie, de staat en het
imago van de vorst vormde
voor het Bourgondische en
Spaans-Habsburgse bewind

En ben je op zoek naar Vlaamse
sporen, dan kan je terecht in het
dorp ‘Letterfrack’ in Connemara. In de indrukwekkende
‘Kylemore
Abbey’,
een
voormalig
gotisch
landhuis,
stichtten uit Ieper na W.O.I.
weggevluchte Belgische nonnen,
een kostschool voor meisjes.
Ook de Ierse migratie naar
Amerika komt aan bod, nl. in het
‘Ulster American Folk Park’ in
het graafschap Tyrone in NoordIerland. Keuze te over dus. Zie
ook: www.heritageisland.com.

een belangrijke bekommernis.
De tentoonstelling brengt ook dit
aspect aan het licht.

HOOGGEËERD PUBLIEK
Venetiaanse Gaanderijen,
Oostende
Tot en met 16 november

Het Europese Parlement
heeft ingestemd met een
akkoord dat de sociale
partners vorige maand over
de rij- en rusttijden hadden
bereikt.
Hierdoor zouden
chauffeurs
opnieuw
12
opeenvolgende
dagen
mogen rijden voor ze een
verplichte rustperiode van
45 uur moeten opnemen.
Het EP komt hiermee terug
op de richtlijn uit 2006
waarin
busen
truckchauffeurs werden gelijkgeschakeld en de rijtijden
werden beperkt.
In ruil
voor die meer flexibele
regeling worden de regels
voor
nachtwerk
wel
strenger. De nachturen beginnen
vroeger
en
de
chauffeurs zullen reeds na
3,5 u in plaats van na 4,5 u
een pauze moeten nemen.

Veel circussen hebben het de
laatse jaren ontzettend moeilijk,
in
tegenstelling
tot
in
de
beginjaren van de vorige eeuw.
Deze tentoonstelling brengt de
gloriemomenten van weleer terug
tot leven via affiches, foto’s,
kostuums en attributen uit het
circus. Geuren, licht en muziek,
brengen de sfeer van vroeger
terug in een soort totaalervaring.
Belgen die naar de Verenigde
Staten willen reizen en daarvoor
tot nu toe geen visum nodig
hadden, zijn verplicht zich vanaf
volgend jaar 72 uur voor vertrek
via Internet te registreren. In de
praktijk moet het formulier dat tot
nu toe tijdens de vlucht mocht
ingevuld
worden
en
moest
ingeleverd
worden
bij
de
Amerikaanse douane, voortaan op
voorhand
via
Internet
afgehandeld worden.
Het systeem
met registratie via het net gaat in
vanaf 1 januari 2009, maar is al
operationeel vanaf augustus.
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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 het 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 in groep over de weg!

De eerstvolgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten vanaf 5 oktober 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
secretariaat en algemene vzw-info: riet espeel 051 26 97 14, fax 09 351 90 98,
0475 383 446 -- kantooruren: di en wo 9-12 en 13-17 u, do 9-12 u
mail: info.reisleiders.vlaanderen@telenet.be website: www.reisleidersvlaanderen.be
Vereniging zonder Winstoogmerk
KBC 467-5380301-89 BE 0473.187.477
Redactiecoordinator: johan.verweirder@gmail.com « 058 23 75 98
Lombardsijdelaan 155, 8434 WESTENDE

-

0494 570 376

BRONNEN: I-MAIL, TOURPRESS EN NRIT NIEUWSMAILINGS EN PERSOONLIJKE NIEUWSGARING

