NIEUWSBRIEF

vzw

JAARGANG 8

DECEMBER 2008
REDACTIECOORDINATIE: Johan Verweirder

U heeft hem misschien ook al
ontvangen, die mail, waarin iemand
u vraagt om uw wensen voor 2009
maar achterwege te laten, omdat
deze voor 2008 ook niet uitgekomen
zijn… en er ook nog lakoniek bij
voegt, geld te storten in de plaats…
Het is inderdaad in veel opzichten
een bewogen jaar geworden, met
vooral in het oog springend, de
grote moeilijkheden in de beurs- en
banksector en het domino-effect op
de gehele economie, wereldwijd.
Sommigen zeggen dan dat het er
eens moest van komen, dat almaar
stijgende beurswaarden niet konden
blijven duren. Dat de banksector
daardoor
in
dergelijke
grote
moeilijkheden zou komen, hadden
zij wellicht ook niet verwacht…
Ook op politiek vlak is het een
memorabel jaar geweest. In eigen
land maakten we een politieke crisis
mee die we al lang niet meer gezien
hadden, en die misschien nog lang
niet afgelopen is.
Naast de
economische problemen, blijven ook

vooral
de
communautaire
perikelen
het
land
maar
verlammen, met zelfs politieke
spelletjes allerhande. Want naar
we hier en daar in de nationale
pers
kunnen
lezen,
sturen
sommigen zelfs aan op een
spoedige val van de regering, om
zo nieuwe verkiezingen uit te
lokken, die dan zouden kunnen
samenvallen met de Vlaamse en
Europese verkiezingen van 7 juni
2009. Als u het mij vraagt, een
toch wel vrij gevaarlijk politiek
spelletje…
Amerika kende ondertussen een
door velen verhoopte ‘change’,
althans toch van president.
Of
zowel het binnen- als het buitenlands beleid van de V.S. daarmee
ook zal veranderen, valt natuurlijk
nog af te wachten. Maar hoop
doet alvast leven…
Er zullen dus binnenkort weer heel
wat mails, brieven en kaartjes
verstuurd worden met de beste

wensen voor een voorspoedig
2009 en met nog liefst een goede
gezondheid er bovenop, of iets in
die aard. Bij het tweede deel van
deze wensen kunnen we ons nog
wel iets concreets voorstellen
natuurlijk.
Bij voorspoedigheid
wordt het al iets moeilijker, en dat
zal voor iedereen afzonderlijk dan
ook een andere invulling hebben.
Toch sluiten we ons ook graag bij
die traditionele wensen aan, en
hopen we dat het voor de
autocarsector de goede, lees
stijgende kant uitgaat. Pas dan
kan men in economische termen
van gezondheid spreken. En als
de persoonlijke gezondheid dan
ook nog een beetje mee wil, wordt
2009 alvast een voorspoedig jaar.
Dus namens de voltallige Raad van
Bestuur:
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Johan Verweirder
voorzitter vzw Reisleiders Vlaanderen

Denemarken krijgt nog vier Nationale Parken bij.
Denemarken krijgt er niet minder dan vier nieuwe Nationale Parken bij. Dit zijn gebieden met bijzonder karakteristieke stukken
natuur en landschap die worden beschermd. Tot nu toe had Denemarken één Nationaal Park: Thy, in het noordwesten van
Jutland, tussen Limfjord en Noordzee. Het werd in augustus officieel in gebruik genomen.
In Mols Bjerge, een gebied op het schiereiland Djursland (Oost-Jutland), is de inrichting van het tweede Nationaal Park al enige
tijd aan de gang. Het betreft een heuvellandschap met veel bos, moeras en weidegebied, waar talrijke dier- en plantensoorten
voorkomen die internationaal worden beschermd, of op de rode lijst in Denemarken staan.
Ook zijn de inrichtingswerkzaamheden begonnen in het Nationale Park Skjern Å in het westen van Jutland. Hier loopt de
gelijknamige rivier doorheen, waarin zalm voorkomt. Er broeden in dit gebied veel watervogels.
In het voorjaar van 2009 krijgt verder ook nog de Deense Waddenzee de status van Nationaal Park. Dit omvat grofweg het
Waddengebied tussen de Duits-Deense grens en de Deense havenstad Esbjerg, met inbegrip van de Deense Waddeneilanden
Rømø, Mandø en Fanø. In dit gebied verblijven miljoenen trekvogels en vele honderden zeehonden.
Vermoedelijk in het najaar van 2009 tenslotte ontstaat het vijfde Nationale Park van Denemarken: Kongernes Sjælland
(‘Seeland van de koningen’), met veel loofbossen en twee van de grootste meren van het land, Esrum Sø en Arresø. Dit gebied
was vroeger vooral het favoriete jachtterrein van de Deense vorsten.
Info: Skov- of Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, DK-2100 Kopenhagen Ø. Internet: www.skovognatur.dk

Busworld 2009 en 2010
Op 15 november werd in het kasteel in Rumbeke de
intentieverklaring voor een eerste Busworld Rusland
ondertekend. Deze wordt in 2010, in samenspraak met
de Russische deelstaat Nizhny Nowgorod, georganiseerd.
Nizhny Nowgorod (het voormalige Gorky) is na Moskou en
Sint-Petersburg de derde grootste stad en het derde
economische centrum van het land. De stad, waar o.a. de
fabrieken van busbouwer Gaz zijn gevestigd, bevindt zich
langsheen de Trans-Siberische spoorlijn en ligt op een vijf
uur sporen van Moskou. In 2009 zijn ook nog Busworlds
voorzien in Mumbai (14-16 januari), Shanghai (8-11
april), Sao Paulo, de eerste Zuid-Amerikaanse Busworld
(van 3 tot 5 juni) en uiteraard ook weer Kortrijk (16-21
oktober).
Info: www.busworld.org

Krasnapolsky meest markante
horecaonderneming
Vijfsterrenhotel Krasnapolsky aan de Amsterdamse
Dam is verkozen tot de meest markante
Nederlandse horecaonderneming van de voorbije
125 jaar. De directie van het hotel is uiteraard zeer
vereerd met deze titel. Ze wijst op de rijke historie
en hun gevoel voor vernieuwing. "Eind negentiende
eeuw was het hotel het enige in Amsterdam dat
warm water en telefoons in de kamers had", aldus
de directie.

Rides Awards
Attractieparkenwebsite Rides.nl reikt ieder jaar de zgn Rides Awards uit. Dit is een publieksprijs voor attractieparken. Onlangs
werden de winnaars van de vierde editie bekend gemaakt, waarvoor bijna 3.000 mensen hun stem uitbrachten. De winnaars
van de Rides Awards 2008 werden: Beste nieuwe attractie van 2008: Twilight Zone Tower of Terror. Deze in januari 2008
geopende vrije-val-attractie in het Walt Disney Studios Park kreeg maar liefst 58% van de stemmen. De tweede plaats is voor
Banana Battle in Bobbejaanland en op de derde plaats eindigde Defi de César in het Franse Parc Astérix. Beste parkhotel werd
het splinternieuwe Hotel Matamba in Phantasialand. In totaal ontving dit Afrikaanse hotel 22% van de stemmen en versloeg
daarmee het Efteling Hotel (20% van de stemmen). De derde plaats was voor het Disneyland Hotel in Disneyland Resort Parijs.
Meest vernieuwende park van 2008 werd het Movie Park Germany, dat voor de tweede keer op rij deze award won. De
uitbreiding van het themagedeelte Nickland werd door veel mensen gewaardeerd: dit Duitse attractiepark ontving 36% van de
stemmen in deze categorie. Op de tweede plaats is opnieuw Bobbejaanland te vinden en op de derde plaats Disneyland Resort
Paris.

Winkeltoerisme booming in groot deel Europa
Cijfers taxfree shoppen Chic Outlet Shopping kennen forse groei
Winkeltoerisme
is
booming
in
Europa en ontwikkelt zich volgens
de European Travel Commission tot
de
op
twee
na belangrijkste
toeristische
activiteit
in
ons
werelddeel.
Wereldwijd
gaven
toeristen tijdens het winkelen in
het buitenland in de eerste negen
maanden van 2008 acht procent
meer uit dan in dezelfde periode
vorig jaar. Op sommige plaatsen in
Europa was de stijging zelfs nog
meer.

de voor
Villages.

De Chic Outlet Shopping Villages, een
verzameling van negen Europese luxeoutletdorpen
van
internationale
exploitant Value Retail, zijn goed op
weg naar een prominente plaats bij ‘s
werelds belangrijkste winkelbestemmingen.
In totaal meer dan 800
boetieks in deze dorpen, geven je het
hele jaar door tot 60% korting op de
collecties van vorige seizoenen van
prestigieuze Europese en internationale
mode- en lifestylemerken, op accessoires en op interieurproducten. In elk
van de negen Villages kun je ook
taxfree winkelen.

In Bicester Village, tenslotte, merkt
men een duidelijke toename van het
aantal Indiase klanten. Deze trend
weerspiegelt de sterke economische
groei van India als een van de BRIClanden (Brazilië, India, Rusland en
China),
die
algemeen
door
de
toeristische organisaties, als highpotentials als herkomstlanden voor de
komende decennia worden beschouwd.

Uit de verkoopcijfers van de Europese
Outletdorpen blijkt een stijging van
27% in de eerste drie kwartalen van
2008 ten opzichte van dezelfde periode
in 2007. Volgens Global Refund nam
taxfree winkelen wereldwijd maar met
8% toe in dezelfde periode. De
resultaten van Chic Outlet Shoppings in
Europa tonen ook dat bezoekers
gemiddeld 274 euro uitgaven per
transactie, een stijging van drie procent
op jaarbasis.
China en Rusland
China is met 17% van alle taxfree
aankopen voor Chic Outlet Shopping de
belangrijkste markt wat volume betreft.
De Russen spenderen gemiddeld € 303
per
transactie
en
zijn
daarmee
koploper. De verkoop aan Russische
klanten steeg het afgelopen jaar met
88%, en is daarmee de snelst groeien-
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Chic

Shopping

Het Midden-Oosten (met Koeweit,
Saoedi-Arabië en de VAE aan de top) zit
Rusland op de hielen: winkelende
mensen uit deze regio gaven gemiddeld
€ 300 uit. De Brazilianen maakten
onlangs hun intrede in de ‘Champions
League’
van
winkeltoeristen
(die
bestaat uit het Midden-Oosten, Rusland
en China), met een plaats in de top tien
van op één na alle Europese Villages.

“De positieve cijfers voor taxfree
winkelen
in
de
negen
outlet
winkeldorpen zijn erg geruststellend”,
constateert
Sally
Beames,
hoofd
marketing,
toerisme
en
PR
bij
exploitant Value Retail Management.
“Alle negen villages hebben hun
doelstellingen gehaald. Ze kenden
bovendien stuk voor stuk een sterke
groei op jaarbasis. In Maasmechelen
Village steeg de taxfree verkoop tot nu
toe zelfs met 51 procent”.
Volgens Bearnes danken de negen
Villages hun succes aan een reeks van
factoren, waaronder vooral ook de zich
nog steeds uitbreidende intensieve
samenwerking met de toeristische
sector. Daarnaast is er sprake van een
aantrekkelijk assortiment, zowel qua
samenstelling als prijs.

reisagenten, de gespecialiseerde Travel
Trade Guide (nu beschikbaar in elf
talen), een aparte website en een
opleidingsprogramma, dat binnenkort
online gaat.
Chic Outlet Shopping Villages zijn in
Europa gevestigd in:

LONDEN, OXFORD & DE
COTSWOLDS

Bicester Village www.BicesterVillage.com

PARIJS & DE CHAMPAGNEREGIO
La Vallée Village
www.LaValleeVillage.com

MADRID & SEGOVIA
Las Rozas Village
www.LasRozasVillage.com

BARCELONA & DE COSTA BRAVA

La Roca Village www.LaRocaVillage.com

MILAAN & PARMA

Fidenza Village www.FidenzaVillage.com

BRUSSEL, KEULEN, DÜSSELDORF
& LIMBURG
Maasmechelen Village
www.MaasmechelenVillage.com

FRANKFURT & DE ROMANTISCHE
STRAßE
Wertheim Village
www.WertheimVillage.com

MÜNCHEN & BEIEREN
Ingolstadt Village
www.IngolstadtVillage.com

DUBLIN & COUNTY KILDARE

Kildare Village www.KildareVillage.com

INTERNET:
www.chicoutletshoppingtravelTrade.com

Aanbod aan reissector
Chic Outlet Shopping breidt zijn aanbod
aan de reissector momenteel uit met
verschillende geïntegreerde initiatieven,
zoals een incentiveprogramma voor

Londen: tuinen Buckingham Palace open
Voor het eerst in 200 jaar tijd opent Buckingham Palace binnenkort
haar poorten van zijn tuinen voor toeristen. Dat privilege werd tot
dusver enkel voorbehouden aan de gasten van de tuinfeestjes van de
Britse koningin Elizabeth II. Vanaf 2009 kunnen groepen van
maximaal 25 mensen een rondleiding boeken op vastgelegde data in
april, mei en juni. Gratis wordt dat bezoek zeker niet want een
toegangskaartje aan de 16 hectare grote tuin kost wel 20 pond
(ongeveer 25 euro). De opbrengst van de rondleidingen zal gebruikt
worden om de tuin te onderhouden.

Berlijn en Boedapest goedkoopst
Consultancybureau Mercer onderzocht het kostenniveau van
twaalf Europese steden aan de hand van de prijzen van verschillende

.

Outlet

consumpties, gebruiksartikelen, uitstapjes, overnachtingen en vervoer. Berlijn en Boedapest kwamen daarbij als goedkoopste uit de
bus. Deze steden hebben over het algemeen een lager kostenniveau
dan andere Europese steden. Kopenhagen, Parijs en Rome zijn
duurdere steden, vooral omdat de hotels daar duur zijn. Ook is
gekeken naar wat op de verschillende terrassen voor een glas bier
moet worden betaald. In Parijs moet daarvoor 6,80 euro(!) worden
neergelegd; in Amsterdam kost datzelfde pintje 3 euro. In Madrid kan
het goedkoopste biertje worden gevonden; daar kost het 2,75 euro.
Toen Mercer hetzelfde onderzoek vier jaar geleden deed, kostte dat
biertje in Madrid nog 1,70 euro... Het kopje koffie is binnen Europa
overigens ook het voordeligst in Madrid met 2,30 euro. Qua prijzen
voor viersterrenhotelkamers steekt Kopenhagen er in negatieve zin
met kop en schouders bovenuit met een prijs van ruim 140 euro per
kamer.
Berlijn is een stuk bescheidener met net geen 70 euro per nacht.

In deze reeks vermelden we steeds, om alle misverstanden te vermijden de latijnse benaming bij de soort. Op het einde van de
reeks volgt ook weer een apart document met heel het overzicht in vermeld.
In aflevering drie behandelen we verder de reptielen (Reptilia). Na de hagedissen en de slangen in de vorige aflevering,
behandelen we nu de krokodilachtigen. De naam krokodil is afgeleid van het Oud-Griekse krokódilos, κροκό betekent
kiezelsteen en δριλος betekent worm of man. De naam zou slaan op de lichaamsvorm en de kiezelachtige beplating. Er zijn
tegenwoordig 23 soorten krokodilachtigen: krokodillen, alligators, kaaimannen en gavialen.
Deze laatste drie zijn wel
krokodilachtigen, maar ze behoren tot andere families. De tanden zijn daarbij voornamelijk de sleutel tot het onderscheid met
andere families. Vooraan steekt het vierde paar kiezen buiten de onderkaak, die in een uitsparing van de bovenkaak passen. De
rest van de tanden gaat schuil in de bek als deze gesloten is. Bij alligators zijn deze uitstekende tanden afwezig, en bij gavialen
steken alle tanden naar buiten. Krokodillen worden gemiddeld aanmerkelijk groter en zijn over het algemeen ook gevaarlijker.
Nederlands
Latijn

Engels

Reptielen:

Frans

Reptilien oder Kriechtiere:

Reptiles:

Reptiles:
hagedissen
slangen
krokodilachtigen
schildpadden

Duits

Eschen
Schlangen
Krokodile
Schildkröten

lézards
serpents
crocodiliens
tortues

lizards
snakes
crocodilians
turtles

Krokodillen

Crocodiles

Crocodiles

Echte Krokodile

Spitssnuitkrokodil
Crocodylus acutus
Pantserkrokodil
Crocodylus cataphractus
Orinocokrokodil
Crocodylus intermedius
Zoetwaterkrokodil
Crocodylus johnsoni

American crocodile

Crocodile américain

Spitzkrokodil

Slender-snouted Crocodile

Faux-gavial d'Afrique
Crocodile à nuque cuirassée
Crocodile de l'Orénoque

Panzerkrokodil

Orinoco Crocodile

Orinoko-Krokodil

Crocodile de Johnston
Freshwater crocodile
Australian freshwater crocodile
Johnston's crocodile
Freshie
Saltwater
Crocodile marin
Estuarine crocodile
Crocodile de mer
Crocodile à double crête

Australien-Krokodil

Nile crocodile

Crocodile du Nil

Nilkrokodil

Mugger crocodile
Iranian, marsh, muggar of
Persian crocodile

Crocodile des marais

Sumpfkrokodil

Siamese krokodil
Crocodylus siamensis
Breedvoorhoofdkrokodil
Osteolaemus tetraspis

Siamese crocodile

Crocodile du Siam

Siam-Krokodil

Dwarf crocodile

Ccrocodile nain
Crocodile à front large

Stumpfkrokodil

Alligators

Alligators

Alligatoridés

Alligatoren

Amerikaanse alligator of
Mississippialligator
Alligator mississippiensis
Chinese alligator
Alligator sinensis

American Alligator
Gator

Alligator d'Amérique

Mississippi-Alligator
Hechtalligator

Chinese Alligator
Yangtze Alligator

Alligator de Chine

China-Alligator

Kaaimannen

Caiman

Caïmans

Echten Kaimane

Brilkaaiman of
Gewone kaaiman
Caiman crocodilus
Breedsnuitkaaiman
Caiman latirostris
Yacarekaaiman
Caiman yacare
Zwarte kaaiman
Melanosuchus niger

Spectacled caiman

Caïman à lunettes

Krokodilkaiman

Broad-snouted caiman

Breitschnauzenkaiman

Black caiman

Caïman à museau large
Yacaré overo
Jacara
Jacaré
Caïman noir

Gavialen

Gavialidae

Gavialidés

Gaviale

Zeekrokodil
Kamkrokodil
Zoutwaterkrokodil
Crocodylus porosus
Nijlkrokodil
Crocodylus niloticus
Moeraskrokodil
Crocodylus palustris

Yacare Caiman

Leistenkrokodil
Salzwasserkrokodil
Saltie

Brillenkaiman
Mohrenkaiman

De gavialen (Gavialidae) zijn een familie van krokodilachtigen (Crocodilia). Er bestaat nu maar één soort meer, de 7 meter lange
gangesgaviaal. In de prehistorie leefden er twee enorme soorten: in het Krijt was er de 15 m lange Sarcosuchus, in het Plioceen de 18
m lange Rhamphosuchus. De enige moderne soort die te verwarren is met gavialen is de valse of onechte gaviaal (Tomistoma
schlegelii), die ook een verlengde bek heeft, maar deze soort behoort tot de krokodillen. Qua lichaamsvorm verschillen gavialen niet
van krokodillen en alligators. Het verschil zit in de unieke schedelbouw. De kaken zijn lang en zeer smal, waardoor het silhouet bijna
op een snavel lijkt. In tegenstelling tot andere krokodilachtigen, die ietwat naar achteren wijzende tanden hebben, hebben gavialen
rechte tanden, die allemaal uit de bek steken.

Gangesgaviaal
Gavialis gangeticus
Onechte gaviaal of valse
gaviaal
Tomistoma schlegelii

Gharial
Indian gavial
Gavial
False gharial
Malayan gharial of
False gavial

Vervolgt volgende maand met de schildpadden.

Gavial du Gange

Faux-gavial de Malaisie of
Gavial de Schlegel

Gangesgavial
Gharial
Echter Gavial
Sunda-Gavial of
Falsche Gavial

Kersttradities in Saksen
Oudste kerstmarkt van Duitsland en Europa's grootste adventkalender
In de Duitse deelstaat Saksen komen, zoals elk jaar, ook nu weer tal van oude tradities rond Kerst en Oud en Nieuw tot leven.
Niet alleen de oudste Kerstmarkt van Duitsland, ook Europa's grootste adventkalender en het 'Strollenfeest' behoren tot de
cultuur van de laatste maand van het jaar.
Kerstpiramide
De 'Striezelmarkt' op de Ferdinantplatz in Dresden is niet te missen dankzij een de enorme kerst piramide van 22 meter hoog.
kerstgebied is er te vinden, inclusief typische Saksische kerstspecialiteiten. Striezelmarkt: 27-11 t/m 24-12 dagelijks van 10
20.00 u (vrijdag en zaterdag tot 21.00 u). In Dresden zijn ook nog diverse andere kerstmarkten te bezoeken.

Alles op
tot

Ook het 'Stollenfeest' is er een ware belevenis. Het staat in het teken van de 'Dresdner Christstollen'. Op 6 december 2008
’s werelds zwaarste kerststol gebakken: een exemplaar van drieduizend kilo. Met een mes van anderhalve meter wordt
aangesneden! Deze bakkerstraditie werd in 1730 in het leven geroepen door keurvorst August de Sterke. Meer weten oDresden en andere kerstmarkten in het ‘Florence aan de Elbe’: www.dresden-tourist.de

wordt
deze
ver

Leipzig: ’levensgrote’ adventkalender
Met 250 kramen op het marktplein behoort de kerstmarkt van Leipzig tot de grootste
Duitsland. Deze kerstmarkt wordt al sinds 1767 gehouden en kent een lange traditie.
jaar is het van 24-11 t/m 22-12 (open tot 20.00 u en op vrijdag en op zaterdag tot 21.00 u).

van
Dit

Maar Leipzig is vooral beroemd om zijn enorme adventkalender. Die beslaat een oppervlakte van 857
vierkante meter en elk van de ‘luikjes’ meet 3 x 2 meter. Van 1 t/m 24 december wordt dagelijks in de
Böttchergasse om 16.30 u één luik onthuld. Informatie over toerisme en kerstmarkten:
www.lts-leipzig.de
Kersttraditie in Erzgebirge
Het ‘Erzgebirge’ is beroemd om het houten speelgoed en z’n decoratieve kerstartikelen. Een mooie omgeving om in kerststemming te
komen. En al helemaal als het heeft gesneeuwd en dat doet het door de hoge ligging in de bergen al snel. Aanraders: Schneeberg
(kersthoofdstad), Freiberg (zilverstad), Annaberg-Buchholz (houten kerstbogen), Seiffen (houten speelgoed en kerstpoppetjes) en
Oberwiesenthal (op 914 meter de hoogst gelegen stad van Duitsland).
Beschermde vetloze peperkoek
Pulsnitz is de ‘peperkoekenhoofdstad van Saksen’. Net als ‘Parmaham’ is ‘Pulsnitzer Pfefferkuchen’ een beschermd streekgerecht. Het
bijzondere is dat het deeg geen vet bevat. Het deeg ligt enige weken te rijpen, voordat het verder wordt verwerkt. Het recept is al sinds
1558 een goed bewaard gebleven geheim. Pulsnitzer Pfefferkuchen worden met de hand gemaakt. Zij zijn rijk gevuld en met chocolade
overgoten. Internet: www.saksen.info

BRUSSEL
Op 10 en 11 december 08 is het zover:
BTExpo opent voor de 5de maal zijn
deuren en dit keer voor een feestelijke
jubileumeditie en bijpassend programma.
Ondanks de forse crisis in de luchtvaart,
blijven maatschappijen
geloven in het belang van deelname aan
BTExpo. In de ‘Aviation Zone’ zijn boegbeelden als Brussels Airlines en Jet
Airways opnieuw prominent aanwezig.
Ook Air France/KLM, TAP Portugal, Air
Transat en Thai Airways strijken neer
evenals o.a. de luchthavens Brussels
Airport, Oostende/Brugge, Antwerpen
en BSCA.
Nieuwkomers op de beurs zijn Senegal en
zijn partners. Guyana Bissau, Mauritanië,
de Kaapverdische eilanden en Kenia.

UTRECHT
Dinsdag 13 januari 2009 is de vakdag van
de Vakantiebeurs. Registreer u vóór 19
december en u krijgt gratis toegang tot
deze vakdag. Andere dagen en uren:
Woensdag 14 januari
Donderdag 15 januari
Vrijdag 16 januari
Zaterdag 17 januari
Zondag 18 januari

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

-

18.00
18.00
21.00
18.00
18.00

u
u
u
u
u

Niet in de rij staan en kans maken op een
droomreis? Koop dan nu uw kaartje in de
online voorverkoop! U krijgt ook nog eens

ANTWERPEN
Van 23 tot en met 28 januari heeft in
Antwerpen het 31e Internationaal Salon
voor Vakantie, Toerisme en Caravanning
plaats, het grootste van Vlaanderen.
Gastland is opnieuw Tunesië.
Tunesië is niet alleen dichtbij, het is tevens
een erg gastvrij land met een rijke
geschiedenis en eeuwenoude tradities. Zijn
klimaat en afwisselend landschap maken er
een ideale vakantiebestemming van, terwijl
de bezoeker wordt ondergedompeld in de
schitterende cultuur. "Marhaba!" Welkom
in Tunesië. Info:

www.vakantiesalon-antwerpen.be
op de entreeprijs van € 17,50. Zo
betaalt u slechts € 12 voor een
toegangskaart.

www.btexpo.com

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 januari 2009. 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
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