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Zo veel expats zijn er, oftewel mensen die

niet in hun eigen [and wonen. ALs at die

mensen zouden samenwonen in een
imaginair [and, dan zou dat Land de vijfde

meest bevolkte natie op aarde zijn, met de

helft van de tota[e bevotking van de EU.
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OUE PASAR?
interessante boeken en hebbedingen

re maand spot Pasar voor jou de leukste nieuwigheden, praktische apps en websites
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Als je droomt van kamperen Wandelen langer leven--

WIN! De wandelkaart
van het nieuwe netwerk in
de Getevallei
De wandelkaart die

bij het nieuwe
wandetnetwerk
hoort, geeft de

aard van het
wegdek weer, zo'n

honderd beziens-
waardigheden,
horecazaken en

rustbanken. Voor

9 euro kan je de

scheurvrije
kaart, samen met een boekje met tiPs

en info, bestel.l.en op www.toerisme-
v[aa msbra ba nt. be/p u bLicaties.

Maar Pasar-lezers kunnen de kaart
nu aI winnen! Neem voor 31 oktober
deel aan onze wedstriid oP

www.pasar.be/wedstrijd en win
een van de tien exemPtaren.

0p de website travellersonline diplomatle be

kunnen Belgen zich registreren als ze van plan zijn

naar een land buiten de EU te reizen. Je vult je

reis- en persoonsgegevens in en de gegevens van

een contactpersoon in België Doet zich in het

land van bestemming een crisis vool dan brengt

Buitenlandse zaken jou of je c0ntactpers0on snel

op de hoogte De registratre is gratis'

'Goede reis. welkom thuis' is geen liedje van

Nicole & Hugo, wel een gratis dienst van

luchthaven Schlphol 0m je vrienden of familie uit

te zwaaien voor ze vertrekken of om ze te

verwelkomen als ze terug zijn van hun (lange) reis,

kan je een zwaaivideo opnemen Schiphol

toont die video exact op het goede moment 0p

verschillende videoschermen op de luchthaven

Handig, want helemaal naar Schiphol om te

zwaaien - dat lukt voor veel Vlamlngen niet'

Surfen naar schiphol nl/goedereiswelkomthuis

daarentegen: da's makkeliiker.

Europa-Park is de populairste bestemmlng

vaÉ Duítsland. Volgens vakantiegangers u¡t

meer dan veertlg landen is het een absolute must

Het grootste attractlepark van Duitsland komt in

een enquête van het Duitse Verkeersbureau nog

voor Schloss Neuschwanstein - je weet wel, het

Disneykasteel - en de Dom van Keulen. Snel zien

waar iedereen zo wild van is? Europa-Park is nog

open tot en met B november.

Een bestemming verkennen met een local blijft

populair 0p de Parijse site carìboo.co bieden heel

verschillende stadsbew0ners hun diensten aan

voor prijzen die schommelen rond de 12 euro per

uur ln ruil beloven ze een onvergetelijke

rondleiding met aandacht voor wat jou

interesseert: kunstgeschledenis, architectuur,

lekker eten . 0f een stad al joggend ontdekken?

Voorlopig veel Pariise gidsen, maar ook in Londen,

Keulen, Minsk of N/exico wachten enthousiaste

cariboosje op. 
o. o

ln het West-Vlaamse Koekelare ging onlangs de

WO l-fietsrout e Käthe Kollwitzopen De

Duitse kunstenares maakte het beeld Het treurend

ouderpaar op de Duitse soldatenbegraafplaats van

Vladslo Ze leent nu haar naam aan deze 42,5 km

lange lus langs het Käthe Kollwitz-museum, de

Duitse militalre begraafplaats en het Praatbos in

Vladslo en andere relicten De brochure met

f¡etskaart en meer informatie koop je voor € 2 bij

de toeristische dienst van Koekelare, Westtoer en

Tolhuis, de route is 00k bewegwijzerd met bruine

zeshoekige borden met een PoPPY
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Vers van de pers: het níeuwe boekHoe reis ik met camper en caravarí! van
pasar en Lannoo. ZoøIs ile titel aI zegt, een boek beiloelil voor íeilereen dìe ervan

droomt de wijile werelil ín te trekken met een mobíele u)oning. Manager
Kømperen Wim Borghys werkte eraan mee en kan ons ilus als geen ander

ui aarom ilít boek nu als geroepen komt.

Borghys: 'De laatste decennia is er enorm veel veranderd in de kampeerweretd.
dan bedoel, ik zoweI op het vl.ak van materiaaI en voorzieningen - de mogetijkheden in

ns en motorhomes zijn tegenwoordig eindetoos - ats op het vl.ak van regetgeving en

hnische materie. Die materie komt uitgebreid aan bod, maarwe hebben ervoorgezorgd dat

niet saai wordt. Anekdotes van echte kampeerders maken het attemaaI vlot verteerbaar.

ldeaat dus om die veranderingen eindetijk eens te bestuderen, ook als je aI tang kampeert.

En wat z¡t erin voor beginnende kampeerders?
'ALs je nog nooit gekampeerd hebt, is het boek een zeer vottedige gids, want we begeteiden

beginners bij hun aankoopproces. Wat is voorjou het meest geschikt, een camper of een caravan?

Wat zijn de verschitten? We hetpen je ook je kampeerreis voor te bereiden én geven tips voor
onderweg. Tot stot Leggen we bijvoorbeetd ook uit hoe je je reis afsluit. Een kampeervoertuig moet
je op een bepaatde manier opbergen, dat zet je niet zomaar weg.'

Wim, jij kampeert at 1ó jaar. Heb je zetf nog ¡ets bijgeteerd van het boek?
'Wetja, eigentijk wet. lk Las tijdens mijn research bijvoorbeetd dat je, al.s het heel warm is, je

koeLkast nooit op het maximum mag zetten. Dat heb ik inmiddets al getest in Kroatië, waar het

veertig graden was in de schaduw. En inderdaad: ats je je koetkast op vier vijfde van haar kracht
zet, geefje aan je motor de kans om tussendoor af te staan. En dan koeLt de koetkast véét beter!'

Hoe reis ik met camper en caravan? wo¡dt op t 5 oktober voorgestetd op het seton yoor ceravans
en motorhomes Mobicar'15. Pasar-teden mogen die dag gratis binnen en als Pasar-tid krijg je
ook nog eens € 5 korting bij aankoop van het boek. Niet-teden kriigen op de dag van de

lancering € 3 korting.

Dat vinden wij nog eens goed nieuws: door dageLijks te wandelen kan je je leven met drie tot zeven

jaarvertengent Oãt ufeet< uit een studie die eind afgetopen zomerwerd voorgestetd op het congres

van de Euròpean Society of Cardiol.ogy. 25 minuutjes per dag votstaan, maarwij trekken er graag

l,anger opuit. Getukkig zitten we nooit vertegen om mooie wandetingen

) nan het Donkmeer in het 0o t

het nieuwe wandelnetwerk
- DOnkmeer oPengegaan: honderd kitometer

wandetpaden tangs de ScheLde wachten je op' Kies je

knooppunten tussen Bertare en Dendermonde en

observeer voorbijgtijdende boten op de ScheLde,

geniet van weidse [andschappen en het rustgevende

groen rond het Donkmeer.

0f trek je wandetschoenen aan voor de wandeling van
ie gl.immende titet ging dit jaar naar de

te, een wandeting in NieL en Boom Wandelaars

stemden op www.wandetingvanhetjaar.be het vaakst voor

de lus langs de erfenis van d de

Rupetstreek. WiL je zetf die 1 Pen?

Downtoad de wandetfiche oP

ktin kaa rtroute.
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-€1t,99-Lannoo.
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) Oof in oe kwam er een nieuw wandet-

netwerk ter rustige en vaak onverhar-

de wegen in het oostetijke gedeel'te van het Hagetand'

Stappen langs akkers en weiden én ook heel wat

fruitgaarden. Momenteel zie je er dus nog appeltjes en

peren hangen, in de [ente zit je hier goed voor

btoesempracht. De 170 knooppunten voeren je verder

[angs kteine dorpen, bijzondere natuurreservaten én

het enige natuurl.ijke meer van Vtaanderen: Het Vinne

in Zoutteeuw. ln het netwerk werden trouwens ook

heel wat trage wegen in privébezit opgenomen lop

btz. 32 Lees je meer over de Dag van de Trage Weg)'
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Een h

reis met de troct?
eeI specifiek boek, De reizen van de Tiigerhaai

Het is een boek voor motorbootfanaten die van ptan

zijn om rondreizen te gaan maken in Betgië, Duits-
Land, Frankrijk of Hongarije. Het bundett verhaten die

eerder aI verschenen in Waterkampioen, een magazine
grotendee[s gewijd aan motor- en zeitboten. Liefheb-
bers raadden vast aI dat een Tijgerhaai een type
motorjacht is. En met dat jacht trekken ze in dit boek

door Europa [angs kanaten en rivieren. De 25ó

bLadzijden bieden je heeI wat leesp[ezier en serveren
je foto's waar je zin van krijgt om je koffers te pakken.

En die steden waar rivieren en kanalen doortopen: je

kan die ook gerust verkennen vanop het droge.

De reizen van de Tijgerhaai - ê 24,95 -
Uitgeverij Hottandia.
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