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Woonwagen op Sicilië

Op Sicilië organiseren Lenneke Borghouts en Marcel Gribling events  
en uitstapjes die klanten zelf niet zo gauw kunnen regelen.

Midden in de Valle dell’Alcantara, tussen de olijfbomen, citrus bomen, 
druivenstokken, schapen en kippen en met zicht op zee, staat de 
woonwagen van Lenneke Burghouts en Marcel Gribling. Tien jaar 
geleden vertrokken ze naar Sicilië. ‘We begonnen met het verhuren 

van tractorbinnenbanden op het strand, maar daar konden we precies drie 
maanden huur van betalen,’ vertelt Gribling. Het stel begon vervolgens met 
het aanbieden van golfreizen, breidde de activiteiten uit, en zo werd zeven jaar 
geleden evenementenbureau SicilyEvents (sicilyevents.com) geboren. Ze orga-
niseren uitstapjes die klanten zelf niet kunnen regelen: een helikoptervlucht 
over de Etna, een privécruise naar de Eolische Eilanden of een galadiner op de 
plek waar The Godfather werd opgenomen. ‘Eigenlijk is het heel grappig,’ lacht 
Burghouts. ‘Wij dineren in luxe restaurants en organiseren chique evenemen-
ten, maar slapen aan het einde van de dag het liefst in onze woonwagen met 
vlonder.’ —Vicky de la Cotera Manrique
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Het Java van Bloem
In Het Java van Bloem 
neemt schrijfster Marion 
Bloem ons mee naar het  
eiland waar haar verre 
familieleden wonen, met 
mooie verhalen, praktische 
tips, familierecepten en  
foto’s uit Bloems per-
soonlijk archief. De 
Arbeiderspers, €25,-

Missie Mongolië
Frederique Schut vol-
tooide in 2011 als eerste 
Nederlander de Mongol 
Derby, ’s werelds langste 
en zwaarste paardenrace. 
Ze legde 1000 kilometer af 
in negen dagen, door een 
land wat haar volkomen 
vreemd is, onder de meest 
extreme omstandigheden. 
Atlas/Contact, €17,95

Aan het front
Reisgids voor de frontlijn is 
een waar overlevingshand-
boek. Journalist Arnold 
Karskens omschrijft hoe 
je een schotwond schoon-
maakt, een boobytrap 
herkent en een gijzeling 
voorkomt. Nog niet bang? 
Dan is dit een praktische, 
informatieve aan rader. 
Prometheus, €19,95
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Marion Bloem en Ivan Wolffers

     

 
 

 
 

 
 

 

        

         

          

        

         

       

         

       

        

        

          

         

         

       


