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Tuinierende vrouw bijna
door ijsklomp getroffen
Niet alles wat van boven komt is
een zegen. Het scheelde weinig
of een vrouw uit Frankenberg
in Oostenrijk had vorige week
een 40 cm dikke klomp ijs op
haar hoofd gekregen. Ze was
in de tuin bezig, toen de klomp
suizend omlaag viel. Volgens
zeggen van de vrouw, had het
een staart, zoals een komeet.
Het blok kwam 15 meter verder
in een weiland terecht. De inslag
liet een 30 cm diepe krater achter.
Deskundigen denken dat het ijs
van een vliegtuig afkomstig zou
kunnen zijn. Het is ingevroren
voor nader onderzoek.

De kachel waait uit. Wat
kan ik daaraan doen?
Bij stormachtig weer kan de
kachel van de caravan door
valwinden uitwaaien. Probeer
de caravan zo te plaatsen dat
valwinden minder kans krijgen. Eenvoudiger is het om een
T-stuk op het uiteinde van de
schoorsteen te plaatsen. Een
vervuilde brander – waardoor
de vlam slecht brand – kan ook
de oorzaak zijn dat de vlam
makkelijker uitwaait.
Méér tips leest u in de Kampeer en
Caravan Kampioen.

Navigatiehulp is handig,
maar opletten blijft vereist

Uitgaanstips
Gratis rockconcert in Tivoli
18 april - 19 september
elke vrijdag
København (Denemarken)
Vikingmarkt
3 - 4 mei
Vikingcentrum, Ribe
(Denemarken)
Valborg
Heksenfeest, met grote kampvu‑
ren, vuurwerk, zang en dans
30 april
Nationaal (Zweden)
Enontekiö ijsvisweken
19 april - 2 mei
Enontekiö (Finland)

Navigatiesystemen weten zeer veel over de weg, maar niet alles. (Foto: ANWB-AVD)

Een navigatiesysteem is beslist
zeer handig. Wie de aanwijzingen blind opvolgt, riskeert echter
met een nat pak of cement aan
zijn schoenen thuis te komen.
Het vertrouwen dat automobilisten in hun navigatiesysteem
stellen, lijkt soms grenzeloos. In
het nieuws duiken berichten op
van chauffeurs die de aanwijzingen van het systeem opvolgen
in situaties waarin hun eigen
oplettendheid vereist was. Zo

belandde een man uit Klundert
op de plek waar een rotonde
werd aanlegd met zijn auto in
het natte beton, en reed een
Londense taxichauffeur zelfs de
rivier in. ‘Een ander zou gestopt
zijn, maar hij niet,’ verklaarde
zijn chef cynisch. ‘Het systeem
zei hem rechtdoor te gaan en dat
deed hij dus.’ Collega’s van de
taxichauffeur wreven hem zijn
vergissing in door met snorkels
op het werk te verschijnen.
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ANWB Oproepen en Verkeersinformatie
ANWB-OPROEPEN
Vandaag geen oproepen.
VERKEERSINFO
Denemarken: Op vrijdagmid‑
dagen is er naast de gebruikelijke
avondspits extra drukte op de
uitvalswegen van Kopenhagen en
andere steden zoals Århus, Alborg,
Odense en Vejle.
Tijdens de vakantieperiodes is er
veel verkeer op de wegen naar de
diverse ferry‑terminals (vooral op
de E47 / E55 richting Helsingør, of
Rødby of Gedser), verder van en
naar de Duitse grensovergangen.
Bij mooi weer trekken veel mensen
naar de zomerhuisjes in de
populaire kuststreken in Noord- en
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Skamba Skamba Kankliai
Folkfestival
29 mei - 1 juni
Vilnius (Litouwen)
Mail tips voor deze agenda naar
vakantiepagina@anwb.nl

Colofon
Vakantie & Verkeer is een pagina
met toeristisch en kampeernieuws,
Europese verkeersinformatie en op
roepen van de ANWB-Alarmcentrale.
Vakantie & Verkeer wordt gemaakt
door de ANWB, redactie Kampeer &
Caravan Kampioen (KCK), www.kck.eu.
Redactie: o.l.v. Dick William Harinck,
Sander Hendriks, Monique Stuut,
Gerhard-Paul Wisgerhof.
Nieuwtjes en reacties:
vakantiepagina@anwb.nl o.v.v.
Vakantie & Verkeer

Groeten uit ...

West-Jutland en in het noorden van
Sjælland. Vooral wegnummer 21
Kopenhagen - Roskilde - Sjællands
Odde (Overby) langs de noordkant
van Sjælland, wegnummer 152
van Helsingør naar Kopenhagen
langs de oostkust van Sjælland, en
wegnummer 181 langs de westkust
van Jutland zijn dan drukke wegen.

Servicenummers
ANWB Alarmcentrale
+31 88 269 2888
ANWB Alarmjurist
+31 88 314 7205
ANWB Reisdokter
+31 88 269 1400
Verlies & Diefstal creditcards
+31 20 660 0611

‘Waar zijn die mee bezig?’ lijkt de geit te denken, terwijl ze nieuwsgierig toekijkt hoe de
familie in de zojuist gehuurde roeiboot met de roeispanen worstelt. Maarten Hoekstra uit
Leiderdorp legde het tafereel vast tijdens een bezoek aan ’t Geertje in Zoeterwoude.
Ook een leuke kampeer- of vakantiefoto? Vandaag gemaild (inclusief tekst en afzender),
morgen misschien al in de WereldKrant! Mail naar vakantiepagina@anwb.nl (max. 500 kb)
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Koninginnedag op de
South Bank in Londen
Het Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen (NBTC)
organiseert dit jaar voor de
derde keer een Nederlandse
Koninginnedag in Londen.
Naar verwachting zullen zeker
22.000 Britten het Holland
House Event op de South Bank
bezoeken. Het feest begint op
vrijdag met een Koninginne
nacht, verzorgd door Neder
landse top-dj’s. Zaterdag staat
in het teken van activiteiten
als zaklopen en koekhappen.
Jonge kinderen kunnen, al dan
niet geschminkt, Bert & Ernie
en Elmo ontmoeten.

Voorkom onweerschade
aan apparatuur caravan
Bij onweer is een blikseminslag
in het elektriciteitsnet van de
camping niet ondenkbaar. Tijdig handelen kan extra schade
aan elektrische apparatuur in
de caravan voorkomen. Koppel
de stroomkabel naar caravan,
tent of vouwwagen los vóór het
begint te onweren en berg hem
weg op een geschikte plek. Kijk
ook even naar de tv-antenne
die uitsteekt door het dak!
Méér tips leest u in de Kampeer en
Caravan Kampioen.

Meimaand Fietsmaand
grootser dan ooit tevoren

Uitgaanstips
Pasar Batavia
25 - 27 april
Bataviawerf, Lelystad
www.bataviawerf.nl
Beurs Leve de Lente
25 - 27 april
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
www.levedelente.nl
Expo 58
17 april - 19 oktober
Atomium, Brussel (België)
50-jarigen krijgen gratis toegang
op de dag van hun verjaardag.

De bollenstreek is bij fietsers momenteel bijzonder in trek. (Foto: Sander Hendriks)

Voor fietsers wordt in
ons land de komende
maand meer georganiseerd dan ooit tevoren.
Wie van fietsen houdt, kan
de komende maand zijn hart
ophalen. Ter gelegenheid van
Meimaand Fietsmaand zijn
op tal van plaatsen speciale
routes uitgezet, waaronder een
route langs herinneringen van
de Tachtigjarige Oorlog in de

Achterhoek, een route langs de
Romeinse Limes in de Betuwe
en een architectuurroute in
Eindhoven. Langs de routes
zullen – in de weekeinden –
tuinen en gebouwen zijn opengesteld die normaal voor het
publiek gesloten blijven. Speciaal voor Meimaand Fietsmaand
wordt de Keukenhof, op 1, 2
en 3 mei in de avonduren voor
fietsers opengesteld. Het is de
eerste keer dat dit gebeurt.
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ANWB Oproepen en Verkeersinformatie
ANWB-OPROEPEN
Vandaag geen oproepen.
VERKEERSINFO
België: Op een aantal plaatsen
worden in België werkzaamheden
aan de weg verricht. Hierdoor is er
vertraging op de E34 Antwerpen
richting Eindhoven vanaf afrit 21 tot
de Nederlandse grens. Verder zal
het verkeer vertraging ondervinden
op de E411 Brussel-Namen tussen
Overijse en Wavre en bij Wellin.
Op de E42 Verviers-Trier zijn er in
beide richtingen werkzaamheden
ter hoogte van Lommersweiler, niet
ver van de Duitse grens. Richting
Duitsland is de E42 helemaal dicht.
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Dublin Dance Festival 2008
17 april - 3 mei
Dublin (Ierland)

Mail tips voor deze agenda naar
vakantiepagina@anwb.nl
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Europese verkeersinformatie en op
roepen van de ANWB-Alarmcentrale.
Vakantie & Verkeer wordt gemaakt
door de ANWB, redactie Kampeer &
Caravan Kampioen (KCK), www.kck.eu.
Redactie: o.l.v. Dick William Harinck,
Sander Hendriks, Monique Stuut,
Gerhard-Paul Wisgerhof.
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Engeland: Werkzaamheden aan
de autosnelweg M25 MaidstoneLonden zorgen voor vertraging in
beide richtingen bij afrit 3 Swanley.
Er zijn versmalde rijstroken en
er geldt een lagere maximum
snelheid van 50 Mph. Deze situatie
zal naar verwachting voortduren tot
21 december.

Servicenummers
ANWB Alarmcentrale
+31 88 269 2888
ANWB Alarmjurist
+31 88 314 7205
ANWB Reisdokter
+31 88 269 1400
Verlies & Diefstal creditcards
+31 20 660 0611

Goed voorbereid op vakantie gaan, dat is een ieder aan te raden. Deze kampeerders
in het Oostenrijkse Matladal lijken op alles voorbereid. Voor de boodschappen is de
brommer mee en van een brandje hebben ze niets te duchten. (Foto: Wil Molenschot.)
Ook een leuke kampeer- of vakantiefoto? Vandaag gemaild (inclusief tekst en afzender),
morgen misschien al in de WereldKrant! Mail naar vakantiepagina@anwb.nl (max. 500 kb)
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Gemopper steeds luider
aan Nederlandse pomp
Medewerkers van tankstations
worden steeds vaker geconfron
teerd met klanten die hun frus
tratie uiten over de almaar stij
gende brandstofprijzen. Ewout
Klok, voorzitter van de Belangen
vereniging  Tankstations, meldt
dat het personeel vooral in de
ochtenduren met  scheldkannonades wordt bestookt. Hij wijst
erop dat 70 procent van de
brandstofprijs naar de Neder
landse staat gaat en pleit ervoor
om net als in België ook hier de
prijsstijging door een verlaging
van de brandstofaccijnzen af te
remmen.

Wat kan ik doen als ik
last heb van reisziekte?
Mensen die er gevoelig voor
zijn, kunnen er bij het rijden,
varen of vliegen plotseling
last van krijgen: reisziekte.
Oorzaak is een geprikkeld
evenwichtsorgaan.
Gebruik
geen alcohol voor en tijdens de
reis, kijk naar buiten, eet een
lichte maaltijd en zorg voor
voldoende frisse lucht. Een
tabletje helpt ook, maar kan de
rijvaardigheid beïnvloeden.
Méér tips leest u in de Kampeer en
Caravan Kampioen.

Blingbling-staatje aan de
Middellandse Zee

Uitgaanstips
Les Femmes s’en mêlent
16 - 30 april
L’Elysée Montmartre, Parijs
Le Printemps dans le vent
(vliegerfestijn)
26 - 27 april
St.-Cyprien (Frankrijk)
Festival les musiques
Marseille
17 - 26 april
Marseille (Frankrijk)
www.gmem.org
Naturavignon
26 - 27 april
Avignon (Frankrijk)

Monaco, populair bij de jetset en bij toeristen. (Foto: www.monaco-tourisme.com)

Monaco is vooral bekend om de
casino’s, de jetset en natuurlijk
de familie Grimaldi, die al meer
dan 700 jaar de scepter over dit
idyllische ministaatje zwaait.
Het staatje bestaat uit niet
veel meer dan een stad met zes
wijken, enkele beroemde stran
den en de bijbehorende jetset.
Monte Carlo met zijn casino’s
is ongetwijfeld de bekendste
wijk. Veel ingetogener is de wijk
Monaco-Ville, de oude vesting

stad met zijn smalle straatjes
en middeleeuwse huizen. Hier
staat het Prinselijk Paleis, met
in de zuidvleugel een museum,
de Kathedraal waarin o.a. Grace
Kelly en haar echtgenoot prins
Reinier III zijn begraven, en
het beroemde Oceanografische
Museum waar in de 90 aquaria
naast vissen en koraal ook
haaien, kreeften, inktvissen en
zeepaardjes rondzwemmen. Zie
ook www.visitmonaco.com.
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ANWB Oproepen en Verkeersinformatie
ANWB-OPROEPEN
Vandaag geen oproepen.
VERKEERSINFO
Frankrijk: Automobilisten die
vanuit Frankrijk via Lille en Gent
naar Nederland terugrijden, moeten
op de snelweg A27 net voorbij Lille
goed opletten om te voorkomen
dat ze ongewild via Brussel rijden.
U moet op de borden Gent / Gand
letten, dan rijdt u via de A17
(Antwerpen wordt niet vermeld).
België: Verkeer dat zondag
27 april onderweg is op de wegen
van de Belgische Ardennen,
heeft een kans op vertraging
tengevolge van de wielerklassieker
Luik-Bastenaken-Luik. De start in
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Jazz en Lubéron
24 april - 4 mei
Diverse plaatsen in de Luberon
(Frankrijk)
www.jazzluberon.net
Mail tips voor deze agenda naar
vakantiepagina@anwb.nl
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Vakantie & Verkeer wordt gemaakt
door de ANWB, redactie Kampeer &
Caravan Kampioen (KCK), www.kck.eu.
Redactie: o.l.v. Dick William Harinck,
Sander Hendriks, Monique Stuut,
Gerhard-Paul Wisgerhof.
Nieuwtjes en reacties:
vakantiepagina@anwb.nl o.v.v.
Vakantie & Verkeer
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Luik is om 10.00 uur en de finish
rond 16.45 uur in de wijk Ans. Op
de wegen in de omgeving van Luik
zal het zondag daarom een stuk
drukker zijn dan normaal. Verder
dient het verkeer er rekening mee
te houden dat op de route in de
Ardennen regionale wegen tijdelijk
zullen worden afgesloten.

Servicenummers
ANWB Alarmcentrale
+31 88 269 2888
ANWB Alarmjurist
+31 88 314 7205
ANWB Reisdokter
+31 88 269 1400
Verlies & Diefstal creditcards
+31 20 660 0611

Deze foto is gemaakt in Frankrijk bij onze camping in de Drome, schrijft Jacqueline
Anjema uit Assen. In de rivier de Drome is van alles te vinden. Onze zoon van negen
vond een vrachtwagenportier. Natuurlijk schoten we er meteen een plaatje van!
Ook een leuke kampeer- of vakantiefoto? Vandaag gemaild (inclusief tekst en afzender),
morgen misschien al in de WereldKrant! Mail naar vakantiepagina@anwb.nl (max. 500 kb)
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Tuinierende vrouw bijna
door ijsklomp getroffen
Niet alles wat van boven komt is
een zegen. Het scheelde weinig
of een vrouw uit Frankenberg
in Oostenrijk had vorige week
een 40 cm dikke klomp ijs op
haar hoofd gekregen. Ze was
in de tuin bezig, toen de klomp
suizend omlaag viel. Volgens
zeggen van de vrouw, had het
een staart, zoals een komeet.
Het blok kwam 15 meter verder
in een weiland terecht. De inslag
liet een 30 cm diepe krater achter.
Deskundigen denken dat het ijs
van een vliegtuig afkomstig zou
kunnen zijn. Het is ingevroren
voor nader onderzoek.

De kachel waait uit. Wat
kan ik daaraan doen?
Bij stormachtig weer kan de
kachel van de caravan door
valwinden uitwaaien. Probeer
de caravan zo te plaatsen dat
valwinden minder kans krijgen. Eenvoudiger is het om een
T-stuk op het uiteinde van de
schoorsteen te plaatsen. Een
vervuilde brander – waardoor
de vlam slecht brand – kan ook
de oorzaak zijn dat de vlam
makkelijker uitwaait.
Méér tips leest u in de Kampeer en
Caravan Kampioen.

Steeds grotere vraag naar
fietsenstallingen stations

Uitgaanstips
Kraamvisite Apenheul
21 maart - 12 mei
Apenheul, Apeldoorn
Reis ‘Langs de polen’
18 april - 9 november
Naturalis, Leiden
Printemps musical
Lente- en muziekfestival
1 maart - 4 juni
Luxemburg-stad (Luxemburg)
www.printempsmusical.lu
Weymouth International
Beach Kite Festival
30 april - 1 mei
Weymouth Beach, Dorset
(Groot-Britannië)

Door de groeiende behoefte aan plekken raken de stallingen overvol. (Foto: S. Hendriks.)

In Nederland wordt de fiets
belangrijker als vervoermiddel voor en na de treinreis.
Daarmee groeit de vraag naar
fietsenstallingen bij stations.
Prorail stelt dat de huidige
behoefte van 65.000 stallingsplaatsen in 2010 tot 90.000 zal
zijn gestegen. De groei houdt
verband met de toename van
het aantal treinreizigers en
met de steeds belangrijker rol
van de fiets in het zogenaamde

voor- en natransport. Tegenwoordig gebruikt 40 procent
van de reizigers voor of na
de treinreis de fiets. Bij 325
stations wordt aan betere stallingsmogelijkheden gewerkt.
De Fietsersbond vreest dat
de capaciteit onvoldoende zal
blijven en heeft aangegeven
staatssecretaris Tieneke Huizinga te houden aan haar toezegging om in dat geval extra
geld beschikbaar te stellen.
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ANWB Oproepen en Verkeersinformatie
ANWB-OPROEPEN
Vandaag geen oproepen.
VERKEERSINFO
Groot-Brittannië: Automobilisten
in Schotland zijn bang geen
benzine meer te kunnen kopen
nu personeel van een grote
olieraffinaderij in Grangemouth sinds
zondag staakt. De autoriteiten en
grote oliemaatschappijen zeggen
echter dat er voorlopig voldoende
voorraden zijn om in de behoefte te
kunnen voorzien. Bovendien wordt
er in het buitenland extra benzine
gekocht. Het is echter niet helemaal
uitgesloten dat de benzine door
hamsterende autobezitters bij sommige pompen tijdelijk is uitverkocht.
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The Empire Laughs Back
Comedy Club
29 april
Empire, Belfast (Noord-Ierland)
Mail tips voor deze agenda naar
vakantiepagina@anwb.nl
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Sander Hendriks, Monique Stuut,
Gerhard-Paul Wisgerhof.
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Groeten uit ...

Engeland: Werkzaamheden
aan de autosnelweg M25
Maidstone - Londen zorgen voor
vertraging in beide richtingen bij
afrit 3 Swanley. Er zijn versmalde
rijstroken en er geldt een lagere
maximum snelheid van 50 Mph.
Deze situatie zal naar verwachting
voortduren tot 21 december.

Servicenummers
ANWB Alarmcentrale
+31 88 269 2888
ANWB Alarmjurist
+31 88 314 7205
ANWB Reisdokter
+31 88 269 1400
Verlies & Diefstal creditcards
+31 20 660 0611

‘Waar zijn die mee bezig?’ lijkt de geit te denken, terwijl ze nieuwsgierig toekijkt hoe de
familie in de zojuist gehuurde roeiboot met de roeispanen worstelt. Maarten Hoekstra uit
Leiderdorp legde het tafereel vast tijdens een bezoek aan ’t Geertje in Zoeterwoude.
Ook een leuke kampeer- of vakantiefoto? Vandaag gemaild (inclusief tekst en afzender),
morgen misschien al in de WereldKrant! Mail naar vakantiepagina@anwb.nl (max. 500 kb)
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Kunststof kentekenplaat
oplossing brandstofdiefstal
Door de stijgende brandstofprijzen neemt het aantal
diefstallen bij tankstations toe.
Omdat eenderde van de daders
met valse kentekenplaten
rijdt, is het voor pomphouders
onmogelijk hun geld terug te
vorderen. Deze vorm van fraude
is zeer moeilijk tegen te gaan. In
een interview met BOVAGkrant
zegt Verkeersofficier Koos Spee
echter veel te verwachten van
de diefstalbestendige plaat, die
in Groot-Brittannië al een succes is. De kunststof plaat breekt
af zodra iemand hem van een
auto probeert af te schroeven.

Verwisselen wegwerpblikjes gastoestellen
Gasblikjes met een veiligheidsventiel kun je zonder probleem
vervangen. Het ventiel voorkomt
dat achtergebleven gas ontsnapt.
De zgn. ‘doorprikblikjes’ hebben
deze veiligheidsvoorziening niet.
Let er bij het vervangen van deze
blikjes op dat er echt geen gas
meer in zit. Je kunt dat horen
door met het blikje te schudden.
Vervang het blikje het liefst op
een veilige plek buiten de tent.
Méér tips leest u in de Kampeer en
Caravan Kampioen.

Torún, sfeervolle stad met
middeleeuws karakter

Uitgaanstips
Carillon Festival
2 - 3 augustus
Gdansk (Polen)
Bregenz Festival
23 juli - 23 augustus
Bregenz (Oostenrijk)
Street Parade
9 augustus
Zürich (Zwitserland)
Buskers Bern Straatmuziekfestival
7 - 9 augustus
Berne (Zwitserland)
Fêtes de Genève
31 juli - 10 augustus
Geneve (Zwitserland)

Zicht op de oude stad van Torún. (Foto: René Klein/Wikipedia)

Het Poolse Torún ligt aan de
rivier de Vistula. De stad is
beroemd om zijn schitterende
historische centrum, dat is opgenomen in de Werelderfgoedlijst.
De middeleeuwse indeling van
het Poolse Torún is bewaard
gebleven, evenals het oude
stadhuis en een groot aantal
rijk versierde koopmanswoningen. Vooral in de avond biedt
de stad een sprookjesachtige
aanblik, wanneer talloze bouw-

werken mooi uitgelicht zijn. In
het 15de-eeuwse huis waarin
de beroemde sterrenkundige
Copernicus geboren zou zijn,
is tegenwoordig een museum
gevestigd. Er zijn enkele
prachtige kerken, waaronder
de 14de-eeuwse kathedraal die
beroemd is om zijn gotische
beeldhouwwerken en schilderingen en zijn renaissancistische en barokke altaren. Zie
www.torun.pl.
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ANWB Oproepen en Verkeersinformatie
ANWB-OPROEPEN
Vandaag geen oproepen.
VERKEERSINFO
Hongarije: Vandaag wordt de
Grand Prix Formule 1 gereden op
het circuit Hungaroring (19 kilometer
ten noordoosten van Boedapest).
Er worden tienduizenden racefans
verwacht uit Hongarije, Oostenrijk,
Duitsland en Italië. Erg druk wordt
het vanuit Oostenrijk op de A4 en in
Hongarije op de A1 tot Boedapest
en op de M3.
Hongarije: De M7 Boedpest Balaton - Kroatische grens
is onlangs met 21 kilometer
uitgebreid. Het nieuwe stuk tussen
Balatonkeresztur en Zalakomar is
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Jarmark Sw. Dominika
26 juli - 17 augustus
Gdansk (Polen)
Mail tips voor deze agenda naar
vakantiepagina@anwb.nl
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donderdag 26 juni vrij gegeven.
Rond deze tijd wordt het laatste
ontbrekende stuk van 14 kilometer
tussen Zalakomar en Nagykanizsa
opgeleverd. Dan is de 330 kilometer
lange snelweg tussen Boedapest
en Zagreb compleet!

Servicenummers
ANWB Alarmcentrale
+31 88 269 2888
ANWB Alarmjurist
+31 88 269 7205
ANWB Reisdokter
+31 88 269 1400
Verlies & Diefstal creditcards
+31 20 660 0611

Een kat... nee, niet in de zak, maar in de tas! Toen mevrouw Westerink aan het einde van de
vakantie bij haar dochter in Brazilië de koffers en tassen ging pakken, wilde Nina, de kat van
haar dochter, ook mee.
Ook een leuke kampeer- of vakantiefoto? Vandaag gemaild (inclusief tekst en afzender),
morgen misschien al in de WereldKrant! Mail naar vakantiepagina@anwb.nl (max. 500 kb)

