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‘MENSEN REIZEN NAAR VERRE OORDEN WAAR ZE GEFASCINEERD
NAAR MENSEN KIJKEN DIE ZE THUIS VOORBIJLOPEN.’

tips, trucs en trends

Dagobert D. Runes

SIMONE VAN DEN BERG

REIZENDE
FOODFOTOGRAAF & FOODBLOGGER

PRODUCTIE: MARLEEN VOS

DAAR IS DE MOL!

WAARHEEN IN MAART?

OOK VOOR
JE NASI
Een isoleerfles met je eigen
brouwsel tevoorschijn halen,
is inmiddels niet alleen in de
rimboe maar ook tijdens een
citytrip bon ton. En vaak doen
de goedkope exemplaren
niet onder voor de duurdere.
Maar dit nieuwe dikkertje
van Curver willen we je niet
onthouden. Deze Heritage
Food Flask is niet alleen fijn
voor het warm dan wel koud
houden van je dranken (bij
ons hield hij het resp. meer
dan 12 en 24 uur vol), maar
ook voor eten (resp. 8 en 16
uur)! En bestek kun je thuislaten: een opvallend stevige
lepel zit netjes opgevouwen
in de dop. Topper.
€ 32,50 voor 0,75L,
zie curver.com voor deze
en andere modellen.

Niet te ver weg, wel lekker weer?
Ŧ Als de weergoden een beetje meewerken zit je in Lissabon eind februari
al met opengeritste jas vitamine D
op te snuiven aan de Taag.
Ŧ Kan het wintergevoel je niet lang
genoeg duren, dan boek je een weekendje naar eilandenstad Stockholm.
Heerlijk in de zomer, maar zéker zo

prachtig onder een laag sneeuw!
Warm op in de vele musea of bij
een dampend bord rendierenvlees.
Ŧ Madagaskar is schitterend ongerept, maar vooral van januari tot
maart spoelen de (zand)wegen letterlijk onder je voeten vandaan. Vanaf
eind maart/begin april begint het
aangenamer droog en koel te worden.

Ŧ Vochtig is het in Suriname altijd,
maar tussen februari en medio april
(en half augustus-half november)
heb je de droogste periode te pakken.
*EFBBMWPPSFFOSPOESFJT
Ŧ Wie in Oregon, VS (zie ook de pagina
hiernaast) walvissen wil spotten boekt
tijdens de piek van eind februari - mei
(of half december - half januari).

REIS MET JE HART

Kruisje voor het slapengaan

Nieuwe hit in Engeland: champing. Met champagne heeft het niks te maken,
maar een (mis)wijntje kun je er gerust bij opentrekken. Champing staat
namelijk voor church camping; door in een historische kerk te overnachten
draag je bij aan het behoud van het gebouw. Een origineel initiatief van
5IF$IVSDIFT$POTFSWBUJPO5SVTU1SJKTWBc CPFLJOHFO NSUTFQ 
via: champing.co.uk (bron: Cherry LAB).

JOSEPHCASEYPHOTOGRAPHY

INPAKKEN

DE EXPERT

Nomineer iemand die er nodig
tussenuit moet, maar dit niet
kan betalen door ontslag,
ziekte of andere pech, eens bij
Reis met je Hart. Met bijdrages
van donateurs én gesponsorde reizen van organisaties
in de reisbranche maakt deze
stichting vakantiegeluk voor
anderen mogelijk. Mooi
initiatief! reismetjehart.nl.

Wíe het is, weten we nog niet.
Maar wáár de Mol van het
gelijknamige tv-programma zich
bevindt, daar zijn we jaloers op.
Wat is Oregon schitterend (zie
PPL3&*; )PPGETUBE
Portland met haar alternatieve
vibe, levendige wijken en
spectaculaire uitzichten heeft
ons hart gestolen, net zoals
Oregons natuurschoon, outdoor-opties, cowboycultuur én
EF#FTUF8JKOTUSFFLWBO
Willamette Valley. Vanaf
Amsterdam vlieg je in één ruk
EJFLBOUPQ*OGPTravelPortland.
com en TravelOregon.com.

Reisblog van de maand

Gloednieuwe aanwinst en hopelijk een blijvertje: Bag To Reality. Drijvende kracht Liesbeth Rasker, koud terug
van de Filipijnen, is (solo)reizigster in hart en nieren, zegt waar het op staat én kan verdomd lekker schrijven.

Waar komt die hang
naar solo reizen vandaan?
Liesbeth: ‘Sinds vier
jaar geleden niemand
naar Mongolië mee
wilde, bleek het wel
zo praktisch om mijn
eigen tijd in te delen.
Maar belangrijker:
alleen op reis was ik
niet mooi, lelijk, dik of
EVO*LXBTHFXPPO
Liesbeth, de eerlijkste
versie van mezelf. Alles
alleen regelen en doen
maakte me uiteindelijk
zo sterk, een fantastisch gevoel dat ik meeOBNOBBSIVJT*LSBBE
het iedereen aan. Je
kunt alleen niks delen.
Stop dus altijd een dagCPFLJOKFUBT*TJFUTUF
gek: schrijf het op. Ook
als je je waardeloos
voelt. Het is bovendien

Tips & tricks
van de reisprofessional
OMDAT JE OP REIS
NOOIT GENOEG EETTIPS
KUNT HEBBEN.
5 MEMORABELE
LEKKERBEKMOMENTEN.

Ŧ Winekitchen Boedapest: eten in een
sterrenrestaurant, zónder een sterrenprijs
te betalen. Wel op tijd reserveren, want
het is populair! borkonyha.hu.
Ŧ*OIFU%VJUTFQMBBUTKFAuerbach in der
Oberpfalz vind je restaurant SoulFood.
Geweldig lekker eten; absoluut het omrijden waard. restaurant-soulfood.com.
Ŧ%FMPLBMFNBSLUJOPhnom Penh,
Cambodja (vlakbij straat 136): hier kijk je
je ogen uit. Kom ’s morgens vroeg vóór de
bloedhitte, als de bedrijvigheid het grootst
is. (Niet voor vegetariërs!)
ŦOsteria dei Sognatori in Alba, Italië:
onwaarschijnlijk lekker eten wat de pot
schaft, in een lokaal tentje. Geef wel
op tijd aan dat je vol zit, want ze blijven
gerechten aanslepen!

heel relativerend om je
emoties terug te lezen.’
Wat maakt Bag To
Reality anders?
Ş*LNJTUFFFOSFJTTJUF
die niet pretendeert dat
je pas écht reist als je
naar de rimboe gaat,
maar die ook niet door-

slaat naar de andere
kant: dat reizen alleen
zou bestaan uit citytrips vol wijntjes en hotTQPUT*LIPVEWBOBMEJF
facetten. En ik wil voorbij gaan aan de picture
perfect wereld; juist
áchter de foto schuilt

veel eerlijkheid. Reizen
wordt vaak verheerlijkt
en het is ook fantastisch, maar sommige
dingen zijn gewoon shit.
En ook dat is oké.’
Meer reizen & Liesbeth:
bagtoreality.com.

Ŧ&OBMTJLFFOMBOENPFUOPFNFO
Vietnam. Wat ik hier vooral geweldig vind,
zijn al die vrouwtjes die midden op straat
een tafel openklappen en met slechts
een paar ingrediënten hun signature dish
koken. Uniek en waanzinnig lekker.
Meer food, reizen en Simone:
simoneskitchen.nl en papertravels.nl.
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‘OP HET STRAND KOMEN ZE NAAR JE TOE HUPSEN MET GROTE,
BRUINE ONSCHULDIGE OGEN DIE ALLEEN MAAR LIJKEN TE VRAGEN
OF JE ZE EVEN ONDER HUN KIN WIL KRIEBELEN.’

tips, trucs en trends

EEN VOOROORDEEL ONTKRACHTEN?

JEMEN: DAAR WORD JE ALS
WESTERLING TOCH VOORAL
MET DE NEK AANGEKEKEN?

Lekker lijstje

BOHOPROOF

Kom op, niet zeuren over te koud,
te nat of te druk, maar wandelschoenen aan en gáán. Op naar
deze parels van natuurgebieden.

*TOBUVVS ZPHB EFTJHO WJOUBHF urban jungles, boomhutten, katten,
kampvuur, blote voeten, hangmatten... op reis helemaal jouw cup of tea?
Check dan The Boho Guide. Heerlijke bohemian plekkies – voor elk
budget – persoonlijk bezocht én beschreven door wereldreizigster Laura
Coolen (oprichter van het populaire travelblog WhatAboutHer.nl) en
haar team. Je stuit er op geweldige internationale en Hollandse
pareltjes zoals Huize Druivelaar in Breda. thebohoguide.com (dagelijkse
update).

3 highlights:
‘Als je van avontuurlijke
wandeltochten houdt: loop
dan van dorp naar dorp.
Er zijn weinig goede kaarten,
maar de dorpen – meestal
enkele mooie, traditionele
huizen, samengeklonterd op
een bergtop – zie je al van
verre. Een sprookjesachtige
ervaring.’
‘Hoofdstad Sanaa is werelderfgoed. Met woontorens
van vijf, zes verdiepingen,
eeuwenoud, en allerlei
kraampjes, en Jemenieten
met een hoofddoek en een
jambiaya (kromdolk) aan de
riem – een filmisch decor.’
Ş*OIFU[VJEFOMJHUJO8BEJ
Hadramawt de stad Shibam
die de bijnaam ‘Manhattan
van de Woestijn’ heeft.
Shibam oogt dan ook als
een wolkenkrabberstad,
maar alle gebouwen zijn
er van leem en honderden
jaren oud.’

BEHULPZAAM BOEKJE
Reizen ‘op zoek naar jezelf’ blijft ook in
QPQVMBJSFOEBBSCJKJTFFOCFFUKF
hulp nooit weg. De Wonderlust journal
wisselt blanco pagina’s af met oefeningen en sturende vragen om voor,
tijdens en na je trip te beantwoorden.
;PBMTXBUNJTUFKF OJFU 8JFXBU
maakte indruk? Wanneer voelde je
je de beste versie van jezelf? Merel
Stegeman, coach & trainer, schreef
én tekende de inhoud. Mooi werk!
1SJKTŬ  wonderlust-journal.nl.

DAFNE GAUNT

Kees: ‘Met een vriendin ben
ik een maand lang door het
land getrokken. En zonder
het te willen idealiseren:
Jemen is een prachtig land,
en nergens ter wereld heb ik
meer gastvrijheid ervaren.
Er heerst armoede, maar we
hoefden echt nooit op onze
spullen te letten en in vrijwel
elk dorp werd ons thee of
FUFOBBOHFCPEFO*ONJKO
rugzak zat een tentje, maar
dat bleef ongebruikt. We
mochten altijd bij mensen
thuis slapen, vaak in hun
mafraj, de mooiste kamer.
Ook maakten we mee dat
onze gastheer voor ons met
zijn ezel een televisie ging

*TIFUOBIFUMF[FOWBOPO[F
"OEBMVTJªSFQPSUBHF 3&*; 
gaan kriebelen? Het voorjaar is ideaal
om ook de prachtige steden mee te
pakken, zoals Sevilla. De bakermat
van flamenco, beroemd om zijn
tapas en monumenten gebouwd in
mudejarstijl. Vers van de pers: de time
to momo Sevillagids, waarin auteur
en local Annika Hamelink je meeneemt langs mooie routes vol
tussenstops. Enkele favorieten zijn
de traditionele tapas op het terras bij
Coloniales, het CAAC voor moderne
kunst in een oud klooster en het
schitterende uitzicht op de rivier
bij Mariatrifulca. Prijs € 15,95,
timetomomo.com.

halen uit een dorp dat vier
kilometer verderop lag.’

GRATIS

13x NEDERLAND
WAT BEN JE MOOI

Hola Sevilla!
‘Laten we vooropstellen dat
het negatieve reisadvies er
nu niet voor niks is. Maar als
één land, na het wederkeren
van de rust, een plek op je
bucketlist verdient, dan is
het Jemen’, aldus onze
redacteur Kees Lucassen.
Niet ondanks, maar mede
dankzíj de bevolking.
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MOGEN WIJ EVEN...

Lees verder op pagina 6

Ŧ)FU/FEFSMBOETF8BEEFOHFCJFE
Ŧ%F7FMVXF
Ŧ/BUJPOBBM1BSL)PMMBOETF%VJOFO
Ŧ/BUJPOBBM1BSL0PTUFSTDIFMEF
Ŧ/-%FMUB#JFTCPTDI)BSJOHWMJFU
Ŧ(SFOTQBSL-JNCVSH
Ŧ8FFSSJCCFO8JFEFO
Ŧ7BO(PHI/BUJPOBBM1BSL
Ŧ/BUJPOBBM1BSL%SFOUTDIF"B
Ŧ/BUJPOBBM1BSL/JFVX-BOE
Ŧ/BUJPOBBM1BSL)FVWFMSVH
Ŧ%F'SJFTF8*+MBOEFO
Ŧ4BCBFOPNSJOHFOEF[FF
Bron: Verkiezing geïnitieerd door
staatssecretaris Martijn van Dam (EZ,
PvdA). Vele wandeltips & een complete
brochure over al deze gebieden vind je
hier: anwb.nl/wandelen/natuur-innederland/mooiste-natuurgebied
Voor nog meer wandel routes, zie ook:
staatsbosbeheer.nl/routes.

*/'-*/,'03.""5(3""(
8FX¨UFOEBULVOTUFOBBS/PJT
alias Robert Jahns elk beeld kwistig
heeft bewerkt, maar toch geloven
we graag in sprookjes. Verlekker je
BBO[JKO*OTUBHSBNQBHJOB !/PJT 

Hemel
op aarde
Probeerde de oorspronkelijke toren
van Babel de hemel vergeefs te
CFSFJLFO #BCZMPOTUPSFOJO;VJE
Afrika vertegenwoordigt een stukje
IFNFMPQBBSEF*OFFOWSJKSVJHF
omgeving staat de gerestaureerde
Cape-Dutch boerderij, waarbij de
natuur en de geschiedenis van deze
plek nooit uit het oog zijn verloren.
Eén van de best bewaarde geheimen
in de Kaap, ideaal voor een high tea,
lunch of diner. En vergeet vooral niet
door de prachtige tuinen te struinen,
vol kruiden, groente en fruit dat vroeg
of laat in smaakvolle gerechten
belandt. Jezelf ultiem trakteren?
Rol dan ‘s avonds een van de oogstrelende, serene cottages in en
begin de volgende dag in de spa.
Bucketlistadresje hoor!
babylonstoren.com.

maar zijn weergaloze reisfoto’s
misstaan ook zeker niet in flink
formaat aan je muur. Gelukkig zijn
er een aantal te koop,
via OPJTDPN.

BIOSCOOPKAARTJES

SURINAME
IN DE BIOS
Nieuw in de bios: Tuintje in mijn
Hart (tuintjeinmijnhartdefilm.nl)
is een feelgoodfilm over een lekker
disfunctionele familie die elkaar
treft in Suriname. De toch al gespannen onderlinge relaties worden met verse intriges extra onder
druk gezet met als resultaat totale
chaos onder de broeierige zon.
REIZ& mag 5 x 2 vrijkaartjes
weggeven! Prijsvraag: Hoe heten
Surinaamse afstammelingen van
Afrikaanse slaven die hun bijzondere
cultuur nog altijd in ere houden?
.BJMW²²SNBBSUKFBOUXPPSE
OBBSQSJKTWSBBHSFJ[FO!BOXCOM
Niet vergeten: zet in de onderwerpregel: ‘Suriname’.
Of reis in de voetsporen van de
film, met de Tuintje in mijn Hart
Rondreizen – de één actief en
avontuurlijk, de ander meer
comfortabel en filmsterwaardig.
Lees meer op waterproofsuriname.
com/tours/tuintje-hart-rondreis.

