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De hernieuwing van de reisleiderskaart...
Beste Vrienden,
U
hebt
ondertussen
ongetwijfeld
ook
de
nodige
documenten
voor de hernieuwing
van de reisleiderskaart
van Toerisme Vlaanderen ontvangen. Indien
dit (nog) niet het geval
zou zijn, dan kunt u dit
g er us t
do e n
v ia :
Katrien.vanginderachter
@toerismevlaanderen.be

De voorwaarden voor
de
hernieuwing
zijn
ondertussen
genoegzaam gekend, maar we
zetten ze hier toch nog
eens op een rijtje:

• 10 reisdagen bewijzen
• 12 uur bijscholing
volgen

• positieve
•
•

evaluatie
voorleggen
deontologische code
ondertekenen
EHBO-opleiding
volgen

De begeleidende brief
vermeldt
uitdrukkelijk
dat er pragmatisch zal
‘beoordeeld’ worden en

op kwaliteit, eerder dan
op kwantiteit (lees: de
10 dagen zullen soepel
geïnterpreteerd worden)
Hierbij nog enkele verduidelijkingen voor wie
niet aanwezig was op de
Algemene Vergadering
van 7 februari.
De nieuwe kaart die zal
afgeleverd worden, zal
gelden voor 5 jaar. Let
wel: u zult wel ieder
jaar deze documenten
krijgen, om ieder jaar in
te vullen.
De eerste
keer dat de bewijzen
moeten geleverd worden, is over het jaar
2010.
Bijscholingen,
evaluaties of reizen van
vorig jaar, komen dus
niet in aanmerking.
De EHBO-cursus, geldt
wel voor 5 jaar, en
dient dus niet ieder jaar
opnieuw
gevolgd
te
worden.
Vroeger behaalde EHBO-brevetten
blijven ook gedurende 5
jaar geldig, m.a.w. brevetten van vóór 2007,
komen niet meer in
aanmerking.
Op de

website van Toerisme
Vlaanderen staan de
diploma’s, getuigschriften en brevetten die
van een vrijstelling kunnen genieten, evenals
de centra waar de aangeboden opleiding kan
gevolgd worden, vermeld. Verder ook meer
info over de inhoud ervan. Ook belangrijk: de
cursus EHBO van 20
uren, geldt als uren
bijscholing.
Wie de
cursus volgt, zit op dat
vlak alvast safe.
Er blijven na de Algemene Vergadering van
7 februari echter nog
een aantal onduidelijkheden bestaan.
Eens
wij daarover duidelijkheid hebben, brengen
wij u zeker op de hoogte via deze Nieuwsbrief
of een extra-editie.
Wij raden alvast iedereen aan om vanaf nu de
nodige
bewijsstukken
goed bij te houden.
Succes!
Johan Verweirder,
Voorzitter vzw
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Het ontstaan van gemeentelijke spotnamen (nieuw vervolglijstje)
We starten deze maand
met een nieuw alfabetisch
lijstje van de verschillende spotnamen van vele
Vlaamse gemeenten en
steden.
Spotnamen,
spotverhalen, domme gezegden en
geestigheden
hebben
altijd bij de mensen in
een hoge gunst gestaan.
De mens heeft steeds
heel graag met zijn nabuur gespot!
Dit was
reeds het geval in de
oudheid. In de middeleeuwen en later, ging het
er al even erg aan toe.
De naijver en afgunst die
de gemeenten bezielden,
waren misschien wel de
hoofdoorzaak
van
de
gegeven spotnamen. Een
tweede reden waaraan
het ontstaan van spotnamen te wijten is, was de
afzondering van de verschillende plattelandsdorpen. Er was gebrek aan
gemeenschapswegen en

er waren ook geen verkeersmiddelen.
Onze
voorouders bleven steeds
binnen de perken van
hun eigen gemeente en
ze kwamen zelden of
nooit in contact met de
bewoners
van
andere
dorpen, zodat ze mekaar
voor vreemdelingen aanzagen. Dit alles gaf aanleiding
tot
wederzijds
wantrouwen en onderlinge vijandschap. Om met
de bewoners van de nabij
gelegen dorpen te schimpen, nam men alles te
baat. De kleinste gebeurtenis, het minste feit,
werd verdraaid, vergroot
en rondgebazuind. Deze
feiten lagen dan meestal
aan de basis van de spotnaam. Onze voorouders
waren beslist niet kieskeurig met het kiezen van
hun namen. Sommige
schimpnamen waren wel
wat plat en realistisch.
Eens de spotnaam in

voege, werd deze
overgeleverd
van
slacht tot geslacht.

dan
ge-

Tussen de haakjes: aanduiding van de provincie
Aaigem (O): Aaigemse boeren
Aalst (L): tijlozen
Aalst (O): ajuinen, de draaiers, voile janetten
Aalter (O): gekkers (= spotters)
Aarschot (B): kasseistampers
Aartselaar: kleiboeren
Achterbroek (Kalmthout-Wuustwezel) (A): kwarten
Akkergem-Gent (O): koolkappers
Alken (L): vliegeneters
Alsemberg (B): trapschijters, klokluiers
Alveringem (W): Anderlecht (B): boeren van SintWijen
Antwerpen (A): sinjoren, pagadder
Anzegem: gapers
Appelterre (W): toebakboeren
Ardooie (W): ‘steek de mood’
Arendonk (A): telouwerel'ers (bordenlikkers), tsjoeker,
kousenwevers
Asse (B): kazakken, koekenvers
Assenede (O): kasseibijters, saluuts (= vissoort)
Avelgem (W): ruggenaars
Vervolgt volgende maand
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Aflevering tien behandelt de lepidoptera ofte de vlinders. Met 160.000 beschreven soorten, ingedeeld in 128 families, lijkt een opsomming onbegonnen werk. We gaan ons dan ook beperken tot de Vlaamse Rode lijst van Dagvlinders van Maes & Van Dyck uit
1999, en tot die vlinders die vandaag nog voorkomen.
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Latijn
Vlinders
Aardbeivlinder
Pyrgus malvae

Butterflies
bedreigd Grizzled Skipper

Papillons

Schmetterlinge oder Falter

Hespérie de la mauve
Tacheté

Kleine Würfel-Dickkopffalter oder
Malven-Würfelfleck

Argusvlinder
Lasiommata megera

Wall

Satyre
ou mégère

Mauerfuchs

Atalanta of admiraalvlinder
Vanessa atalanta

Red admiral

Vulcain

Admiral

Bont dikkopje
kwetsbaar Chequered Skipper
Carterocephalus palaemon
or Arctic Skipper
Bont zandoogje
Speckled Wood
Pararge aegeria

L’échiquier
ou hespérie du brome
Tircis

Gelbwürfelige Dickkopffalter
auch Bunter Dickkopffalter
Waldbrettspiel

Boomblauwtje
Celastrina argiolus

Azuré des nerpruns

Faulbaum-Bläuling
Senfweißling

Meadow Brown

Piéride de la moutarde
ou piéride du lotier
Collier-de-corail
ou argus brun
Myrtil

Ilex Hairstreak

Thécla de l'yeuse

Braune Eichen-Zipfelfalter

Sooty Copper

Braune Feuerfalter

Common Brimstone

Cuivré fuligineux
ou Argus myope
Citron

European Peacock

Paon du jour

Tagpfauenauge

Marbled White

Demi-deuil

Schachbrett

Painted Lady

Vanesse du chardon
ou vanesse des chardons
Argus frêle
ou argus minim
Thécla du chêne

Distelfalter

Comma butterfly

Hespérie de la houque
ou la bande noire
Robert-le-Diable

Braunkolbige- oder Ockergelbe
Braun-Dickkopffalter
C-Falter

Pale Clouded Yellow

Soufré

Alcon Blue or Alcon Large Blue

Azuré des mouillères
ou le protée
Thècle de la ronce ou argus
vert
Sylvaine

Goldene Acht
oder der Gemeine Heufalter
Lungenenzian-Ameisenbläuling
auch Kleiner Moorbläuling
Grüne Zipfelfalter
oder auch Brombeer-Zipfelfalter
Rostfarbige Dickkopffalter

Boswitje
Leptidea sinapis
Bruin blauwtje
Plebeius agestis
Bruin zandoogje
Maniola jurtina

Holly Blue
bedreigd Wood White
kwetsbaar Brown Argus

Bruine eikenpage
kwetsbaar
Satyrium ilicis
Bruine vuurvlinder
bedreigd
Lycaena tityrus
Citroenvlinder
Gonepteryx rhamni
Dagpauwoog
Inachis io
Dambordje
zeldzaam
Melanargia galathea
Distelvlinder
Vanessa cardui
Dwergblauwtje
zeldzaam
Cupido minimus
Eikenpage
Neozephyrus quercus
Geelsprietdikkopje
Thymelicus sylvestris
Gehakkelde Aurelia
Polygonia c-album
Gele luzernevlinder
Colias hyale
Gentiaanblauwtje
bedreigd
Phengaris alcon
Groentje
kwetsbaar
Callophrys rubi
Groot dikkopje
Ochlodes faunus
Groot koolwitje
Pieris brassicae
Grote Vos
bedreigd
Nymphalis polychloros
Grote weerschijnvlinder
Apatura iris
bedreigd
Heideblauwtje
kwetsbaar
Plebeius argus
kwetsbaar
Heivlinder
Hipparchia semele
Hooibeestje
Coenonympha pamphilus
Icarusblauwtje
Polyommatus icarus
Vervolg volgende maand.

Small Blue
Purple Hairstreak
Small Skipper

Green Hairstreak
Large Skipper

Kleine Sonnenröschen-Bläuling
Große Ochsenauge

Zitronenfalter

Zwerg-Bläuling
Blaue Eichenzipfelfalter

Large White, also called Cabba- Piéride du chou
ge Butterfly or Cabbage White
Blackleg Tortoiseshell
Grande tortue
or Large Tortoiseshell
ou vanesse de l'orme
Purple Emperor
Grand mars changeant

Große Fuchs

Silver-studded Blue

Azuré de l'ajonc

Geißklee-Bläuling

Grayling

Agreste

Small Heath

Fadet commun
ou procris
Argus bleu
ou Azuré de la Bugrane

Ockerbindige Samtfalter
auch Rostbinde
Kleine Wiesenvögelchen

Common Blue

Große Kohlweißling

Große Schillerfalter

Hauhechel-Bläuling
auch Gemeiner Bläuling
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NIEUWE VLAAMSE
STREEKPRODUCTEN

Het Vlaamse erkenningslabel
streekproduct.be heeft tien
traditionele streekproducten
het erkenningslabel toegekend.
Het betreft lokaal lekkers uit Antwerpen (jenever, aangeboden als
‘Oude Antwerpse genever’ en
‘Oude Beste’), West-Vlaanderen
(bloeling, boerenhesp en hoofdvlees),
het
Hageland
(appelconfituur, perenconfituur en
zoetzure peren) en het Pajottenland (boerenpaté, droge worsten
en plat spéciale).
De Poldernaar uit Antwerpen verrijkt het kortedrankaanbod met
Antwerpse jenever. Naast ‘Oude
Antwerpse genever’, een graanjenever van 38 graden op smaak
gebracht met jeneverbessen en
een mengeling van 30 kruiden, is
er ook de ‘Oude Beste’, een jenever van 35 graden zonder kruiden
maar met jeneverbessen en moutwijn als smaakmakers.

volgens West-Vlaamse tradities en
zet West-Vlaamse bloeling (een
zachte smeerbare bloedworst),
boerenhesp en hoofdvlees op de
streekproductenkaart.
Fruitbedrijf Vanhellemont (uit
Meensel-Kiezegem) teelt al 40 jaar
Jonagold en krijgt erkenning voor
zijn traditionele appelconfituur,
perenconfituur en zoetzure peren
uit het Hageland.
Slager Gaston Wauters (uit SintPieters-Leeuw) mag zijn Vlaamse
boerenpaté, droge worsten en plat
spéciale, met varkenstongen in
een tomatensaus met madeira en
champignons, voortaan erkende
Vlaamse streekproducten noemen.

CRUISES
Zo’n 58.000 Belgen gingen vorig
jaar op cruise. Dat zijn er nagenoeg evenveel als in 2008, wat
betekent dat cruises het goed
hebben gedaan in vergelijking met
de touroperators die 6% minder
vakanties verkochten.
Ondanks
de economische crisis heeft de
Belgische cruisemarkt zeer goed
standgehouden. CFW, dat een
vijftigtal rederijen groepeert, telde
48.187 passagiers. Daar mag je
nog tienduizend passagiers bij
tellen die niet via CFW-leden
boekten. Samengeteld zijn dat
zo’n 58.000 passagiers, wat een
status quo betekent in vergelijking
met 2008.
Voor 2010 rekent de belangenvereniging Cruise&Ferry World (CFW)
op een stijging met goed een vijfde tot 70.000 passagiers. Het
afhaken van Amerikaanse passagiers omwille van de crisis leidt
ertoe dat rederijen hun prijzen
drastisch verlagen om hun schepen in de vaart te houden. Een
gelijkaardig effect was er ook na
11 september 2001 en dat gaf

Beenhouwerij Deschildre-Dambre
(uit Oostende) werkt vanouds

toen een enorme impuls aan het
cruisetoerisme vanuit Europa.
De Deense marine op Groenland
waarschuwt dan weer voor een
scheepsramp à la 'Titanic' nu
steeds meer cruiseschepen zich
in de Noordpoolwateren tussen
de ijsbergen wagen. “We vragen
ons al lang niet meer af óf een
schip met een ijsberg in aanvaring komt, maar wanneer dat zal
gebeuren”, zegt een commandant van de Deense marine op
Groenland.
TOP-10 Belgische cruisepassagiers:
1 Middellandse Zee
2 Griekse eilanden
3 Caraïben
4 Scandinavië
5 Baltische Zee
6 Canarische eilanden
7 Transatlantisch
8 Midden-Oosten
9 Verre Oosten
10 Zwarte Zee

18.450
8.009
5.970
3.435
2.508
1.586
1.528
1.454
978
747

NOG OVER ISTANBUL 2010
Istanbul is door de Europese Unie uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad 2010. De reden is duidelijk: de
stad heeft een uniek karakter als smeltkroes van verschillende beschavingen en heeft bovendien een
zeer rijke historie. Er worden niet alleen het wereldberoemde Jazz-, muziek-, theater- en filmfestival
georganiseerd, maar ook veel concerten, tentoonstellingen en workshops. Enkele hoogtepunten:

17 februari 2010:
Andreas Scholl

Concert

Voor liefhebbers van barokmuziek
is het concert van Andreas Scholl
een absolute aanrader. Hij is een
van de bekendste countertenors
van deze tijd. Het optreden vindt
plaats in de Sanat Istanbul Hall. In
dit Culturele Centrum van Istanbul
worden veel optredens van nationale en internationale artiesten
verzorgd. Het concert van Andreas
Scholl wordt begeleid door de
pianist Tamar Halperin. Het is een
ideale locatie met een intieme
sfeer, want het heeft slechts 800
zitplaatsen.
Juli 2010: The Museum of Innocence
'The Museum of Innocence' is een
literaire roman geschreven door
de Turkse Nobelprijs-winnaar
Orhan Pamuk. Gedurende de eerste helft van 2010 wordt in Istanbul een museum geopend dat is
geïnspireerd op deze roman. Het
museum zal dezelfde naam dragen als de roman van Pamuk en
neemt de bezoeker mee in de
cultuur en het dagelijkse leven in
Istanbul vanaf 1950 tot heden.
Filmmateriaal
Onderdeel van de collectie is filmmateriaal, foto’s en diverse historische voorwerpen uit de geschiedenis. Het Museum of Innocence

gaat open in de wijk Çukurcuma
dat ook meer dan een bezoek
waard is, omdat de originele architectuur van het begin van de
20ste eeuw behouden is gebleven.
Het museum is tot stand gekomen
in samenwerking met het Istanbul
2010 European Capital of Culture
Agency.
6 september 2010: Tourconcert U2 360O
De legendarische rockband U2
gaat op 6 september een optreden
verzorgen in het Đstanbul Atatürk
Stadium. Voor de liefhebbers die
de tour U2 360O gemist hebben of
zij die graag nog een keer gaan:
op naar Istanbul.
Uniek Istanbul
Door haar unieke ligging op twee
continenten, Azië en Europa, biedt
Istanbul het beste van twee werelden. De scheidslijn wordt gevormd
door de Bosporus, die de Zwarte
Zee, de Zee van Marmara en de
Gouden Hoorn met elkaar verbindt. Traditionele bazars, trendy
winkels, indrukwekkende musea,
historische paleizen en een swingend nachtleven, Istanbul is een
echte wereldstad.
Algemene must sees in Istanbul
Istanbul is een van de meest historische steden ter wereld en ei-

genlijk te divers om in één trip te
ontdekken. Als voormalige hoofdstad van drie opeenvolgende wereldrijken -het Romeinse, het Byzantijnse en het Osmaanse- biedt
Istanbul een groot aantal niet te
missen historische bezienswaardigheden.
Bezoekers kunnen genieten van
pracht en praal in het TopkapiPaleis, winkelen in de Egyptische
bazaar of de Blauwe Moskee ontdekken met haar sobere inrichting
en spirituele sfeer.
Verdwalen in de wirwar aan
straatjes
De bedrijvigheid in Istanbul is
werkelijk one of a kind. De pracht
aan kleuren, geuren en indrukken
is overweldigend. Op de Bosporus
varen veerponten, cruiseschepen
en vissersbootjes kriskras door
elkaar, terwijl de kade overspoeld
wordt door verkopers, marktkraampjes en kruiers. In de kleine, sfeervolle wirwar aan straatjes
krioelen verkopers van allerlei
exotische waren door elkaar en
overal staan stalletjes waar vers
fruit, vis, tassen, sieraden en
speelgoed wordt verkocht.

HERMITAGE
AMSTERDAM:
705.000 BEZOEKERS .
Sinds de opening van de Hermitage Amsterdam op 20 juni
2009, heeft het museum in
ruim een half jaar tijd 705.000
bezoekers en gasten ontvangen. 31 januari 2010 was de
laatste dag van de eerste tentoonstelling Aan het Russische
Hof. Paleis en protocol in de
19de eeuw, waar ook 56 van
onze reisleiders mee kennis
konden maken. Met in totaal
twee keer zoveel bezoekers
dan was voorspeld, overstijgt
dit ieders verwachting. Van dit
aantal kwamen bijna 130.000
bezoekers de eerste drie
maanden op uitnodiging van
de Nederlandse BankgiroLoterij, waar een intensieve samenwerking mee tot stand
was gekomen.
Tweede tentoonstelling
Vanaf 6 maart opent de tweede tentoonstelling: Matisse tot
Malevich. Pioniers van de Moderne Kunst (6 maart 2010 17 september 2010). Voor
deze tentoonstelling zijn circa
75 schilderijen geselecteerd uit
de Hermitage St.-Petersburg
waaronder topstukken van
Matisse, Picasso, Van Dongen, De Vlaminck, Derain
en nog vele anderen.

Internet:
- www.welkominturkije.nl
- www.istanbul2010.org

Sedert 1 februari is de Hermitage Amsterdam gesloten, tot
en met 5 maart 2010.

NIEUW(S)(T)JES EN WEETJES
NIEUWE HOTELTRENDS VOOR 2010

DE STERREN

Hoogstraten viert dit jaar zijn
800-jarig bestaan met heel wat
activiteiten.
Op deze site zijn alle activiteiten
die plaatshebben te vinden:
htt p: / / w w w .h o o g str ate n. b e /
main.htm
Enkele hoogtepunten alvast op
24 en 25 april: een Middeleeuws
riddertornooi en een recordpoging aardbeien eten...

In Frankrijk wordt het classificatiesysteem voor de sterrenhotels helemaal herzien. De
meest opvallende nieuwigheid
is de creatie van een categorie
met vijf sterren. De hervorming heeft betrekking op
18.000 hotels (600.000 kamers). Voor zo'n kwart van
deze hotels is de huidige sterrenstatus niet meer uptodate.
Sommige hotels zullen dan ook
heel wat renovatiewerken voor
de boeg hebben, als ze hun
sterren willen behouden. De
nieuwe klassering geldt slechts
voor vijf jaar. De wet voorziet
dat de criteria regelmatig worden herbekeken.
UITBREIDING ZWIN

Bezoek ons op het web:
www.reisleidersvlaanderen.be

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!
 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
do 9-12 u
mail: info.reisleiders.vlaanderen@telenet.be
Vereniging zonder Winstoogmerk
KBC 467-5380301-89 BE 0473.187.477

Vlaanderen en Nederland hebben in de Ontwikkelingsschets
2010 afgesproken dat het
Schelde-estuarium veilig, toegankelijk en natuurlijk moet
worden. De uitbreiding van het
Zwin is een van de projecten
die uit de Ontwikkelingsschets
Schelde-estuarium 2010 voortkomen, en die zijn opgenomen
in het Verdrag dat Vlaanderen
en Nederland in 2005 sloten.
Het Zwin vormt immers het
meest zeewaartse natuurgebied in de monding van de
Westerschelde. De uitbreiding
van het Zwin is volgens de
Nederlandse en Vlaamse overheid nodig om het Zwin duurzaam te kunnen behouden.
Zonder ingrepen zou de huidige
waarde van het Zwin als leefgebied voor veel dier- en plantensoorten verminderen. Om
dit waardevolle gebied te kunnen behouden, is het volgens
de Nederlandse en Vlaamse
overheid noodzakelijk om het
Zwin uit te breiden met tenminste 120 hectare, waarvan
10 ha op Nederlands grondgebied en 110 ha in Vlaanderen.
Een deel van de Willem Leopoldpolder zal opnieuw worden
ingericht als een getijdenonderhevig natuurgebied met
zilte kreken, slikken en schorren.

Redactiecoordinator:

johan.verweirder@gmail.com
 058 23 75 98

-

0494 570 376

Lombardsijdelaan 155, 8434 WESTENDE

DE GROOTSTE AFSTAND IN
DE WERELD BEDRAAGT 35
CM, DE AFSTAND VAN HET
HOOFD NAAR HET HART.
AGNES BAKER PILGRIM

BRONNEN: I-MAIL, TOURPRESS

EN

NRIT

NIEUWSMAILINGS EN PERSOONLIJKE

IHG, de grootste hotelgroep ter wereld, doet een aantal voorspellingen voor de reistrends in 2010. Optimisme troef!
1. Trouwe reizigers
Met de kleinere reisbudgetten, spelen zakenreizigers en toeristen op
veilig bij de keuze van bestemming, luchtvaartmaatschappij en hotel.
Meer en meer mensen keren daarom terug naar hotels waar ze eerder
al verbleven hebben.
2. Steeds bereikbaar zijn
Reizigers willen altijd bereikbaar zijn. Hotels spelen daar op in door
internet en andere technologische snufjes aan te bieden. Ze ontwikkelen ook gebruiksvriendelijke websites, luisteren naar beoordelingssites
als Tripadvisor en ze twitteren.
3. Korte luxetrips
De trend naar korte luxereisjes zal zich ook in 2010 voortzetten. De
mensen beschikken weliswaar over een kleiner budget, maar ze willen
zichzelf toch wel blijven verwennen, vandaar kortere luxereisjes.
4. De ‘bleisure’ trend zet zich door
Een van de nieuwere trends in 2007-2008 was ‘bleisure’: zakenmensen verlengen hun zakenreis met een paar dagen en nodigen hun
partner of een vriend mee uit.
5. ‘Staycation’ is een blijver
Met staycation wordt bedoeld dat men meer vakantie thuis doorbrengt , maar wel meer daguitstapjes maakt.
6. Pop-ups en ‘third spaces’
In 2010 zullen ‘pop-up hotels’ ook meer opduiken op muziekfestivals,
grote sportevenementen en andere buitenactiviteiten. Hotels zoeken
dus zelf de gasten op in plaats van omgekeerd. Daarnaast zullen hotels ook hun openbare ruimtes open stellen als ontmoetingspunten,
net als de herbergen in de 18e eeuw.
7. Een goed begin van de dag
Het ontbijt moet de belangrijkste maaltijd van de dag zijn. Hotelgasten vragen daarom een grotere keuze aan gerechten bij het ontbijt.
8. De hotspots van morgen
IHG voorspelt dat steden zoals Sint-Petersburg en Moskou, gebieden
in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, Turkije en de minder
bezochte delen van het Midden-Oosten in de toekomst zullen uitgroeien tot echte hotspots.
9. De vrouwelijke reiziger
In 2007 werd in Saudi-Arabië het eerste hotel uitsluitend voor vrouwen geopend . Ook in de rest van de wereld zal er meer aandacht
besteed worden aan de noden en behoeften van vrouwelijke gasten.
10. Een goede nachtrust
Een goede nachtrust leidt tot een betere productiviteit overdag. IHG
ontwikkelde daarom het Sleep Advantage programma met speciale
extra’s: betere bedden, relaxatie-cd’s en stille ruimtes.

IN DE VOETSPOREN VAN DE SULTAN
Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw
Europees langeafstandswandelpad, De Sultan’s Trail, tussen
Wenen en Istanbul. Een belangrijk deel van deze nieuwe wandelroute loopt via Servië, dat in het verleden een onderdeel
van het Ottomaanse Rijk was.
De historische Sultan’s Trail begint in Wenen, waar Süleyman Kanuni,
sultan van het Ottomaanse rijk, in 1529 tijdens zijn veroveringstochten naar het westen werd tegengehouden. Het pad volgt de Donau
door Oostenrijk, delen van Hongarije, Kroatië en Servië. Daarna passeert het de Bulgaarse bergen alvorens de Turkse grens over te steken. Het pad eindigt bij het graf van de sultan in Istanbul.
De Sultan’s Trail maakt op sommige plekken gebruik van bestaande
langeafstandspaden, waaronder delen van de Europese wandelroute
E8 en de Donauroute. Een deel van de route moet nog worden uitgezet. Zo moet er nog een netwerk van accommodaties komen langs de
route, niet alleen van hotels maar ook van kleinschalige privé accommodaties.

NIEUWSGARING

De eerstvolgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten vanaf 5 maart 2010.
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.

