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Itaris reizen in 2011 en 2012
In mei zijn we met 19 mensen in Apulië (Puglia) en Basilicata geweest, onder de titel

de Hak van Italië. Het was een prachtige reis, vol kunsthistorische,
landschappelijke en culturele hoogtepunten met een gevarieerd programma. We
bezochten het hooggelegen schiereiland Gargano aan de oostkust met de bijzondere
plaatsen San Giovanni Rotondo (indrukwekkende kathedraal van Renzo Piano) en
Monte Sant’Angelo met de zeer aparte ondergrondse kerk gewijd aan de aartsengel
Michael. We reden tussen grote zoutmeren door, waren in de indrukwekkende
kathedraal van Trani (eigen witte steen uit de streek), verstopten ons in het 8-hoekige
Castel del Monte (Frederik II), bezochten trulli in Alberobello, la citta bianca Ostuni
en waren onder de indruk van de rijke binnensteden van Bari, Brindisi, Otranto en
Lecce (heel eigen barok met lokale roomkleurige steen). We keken bij Capo Santa di
Leuca uit over de scheiding tussen Adriatische en Ionische zee, hadden een
wijnproeverij in Locorotondo, bezochten een olijfoliebedrijf nabij Martina Franca en
via bezoeken aan Gallipoli en Taranto besloten we met de zeer bijzondere
grotwoningen van Matera. We hadden steeds 4 sterrenhotels van goede kwaliteit en
een prima touringcar met een uitstekende chauffeur. Het was weer een mooie
combinatie van kunst, culturele verkenningen en fijne culinaire geneugten. Alle
deelnemers waren zeer enthousiast. Velen vroegen dan ook waar de volgende Itaris
reizen naar toe gaan.
Wel, in september 2011 hebben we weer een Romereis volgens de bekende
formule. We bezoeken alle high-lights van de eeuwige stad zoals het Pantheon,
Forum Romanum, Spaanse Trappen, Trevi Fontein, San Clemente, Vaticaan, de
prachtige pleinen en fonteinen. Speciale aandacht zal er zijn voor Caravaggio en
Bernini. Midden in de week gaan we een dag naar Tivoli met zijn beroemde villa’s:
de Villa Adriana, de Villa Gregoriana en de Villa d’Este. Het definitieve programma
stellen we vast in overleg met de groep. We hebben ons vaste hotel geboekt op een
uitmuntende locatie, midden in het oude Rome, het Centro Storico. Er hebben zich
voor deze reis reeds deelnemers aangemeld, maar er zijn nog plaatsen vrij. De eerste
voorbereidingsbijeenkomst vindt binnenkort plaats bij ons in Norg.

Over deze reis is informatie te vinden op de Itaris website: www.itaris.nl, en het
programma is op te vragen. Vertrek zaterdag 24 september en terugkeer zaterdag 1
oktober. Men kan zich per mail aanmelden maar we sturen op verzoek ook graag een
inschrijfformulier toe.
En dan richten we ons vast op de meireis volgend jaar. Van 12 tot en met 19 mei 2012
gaan we naar Sicilië. We hebben wel eens vaker een reis naar Sicilië georganiseerd,
in 2003 en dat was een groot succes. We gaan in mei omdat in die periode alles in
bloei staat. Het zal een rondreis worden waarbij we drie keer van hotel wisselen. Het
is de bedoeling dat we naar Catania vliegen en eerst 3 nachten in Taormina
verblijven aan de voet van de Etna, dan 2 nachten in Agrigento en dan nog 2 nachten
in Palermo, waar vandaan we weer vertrekken.
Op het eiland verplaatsen we ons met een moderne touringcar met airco. We zullen
enkele dagen gebruik maken van lokale gidsen en daarnaast ook enkele thema’s zelf
voorbereiden, zoals we dat gewend zijn te doen.
We volstaan hier met de aankondiging, globaal is het reisschema klaar en ligt de
reisperiode vast. Later zullen we met meer informatie komen. Men kan zich al
aanmelden voor deze reis en de eerste deelnemers hebben zich dan ook reeds bij
voorbaat aangemeld.
En met plezier besluiten we weer met een leestip van Anke en een smakelijke kooksuggestie:
Het boek:
Sylvia Avallone (1984) heeft met haar debuutroman Staal het probleem van de
jeugdwerkloosheid op de kaart gezet. Twee jonge meisjes, Anna en Francesca,
gebruiken hun schoonheid als mogelijkheid om uit de sombere wereld waarin ze
leven, te ontsnappen. Met Staal probeert de schrijfster de jongeren in Italië, die nog
een hele toekomst voor zich hebben maar weinig kansen deze in te vullen, een stem
te geven. Het boek heeft in Italië, ook op politiek niveau, tot veel discussie geleid.
Het probleem van de jeugdwerkloosheid komt ook voor bij de hoger opgeleide
jongeren. Zo heeft Avallone zelf filosofie en letteren gestudeerd, maar kan nu door
het succes van Staal in haar eigen onderhoud voorzien.
Een aanrader!!
Sylvia Avallone - Staal
De Bezige Bij
ISBN 978 90 234 58227

En dan nog een voorproefje voor onze reis naar Rome:
Saltimbocca alla Romana (Kalfsschnitzel met salie)
De letterlijke vertaling van dit heerlijke Romeinse gerecht is Spring in de mond.

2

Voor 4 personen:
8 dunne malse kalfsschnitzels
8 dunnen plakjes rauwe ham (bij voorkeur Parmaham)
8 mooie salieblaadjes
3-4 el boter
⅛ l droge witte wijn
zout, versgemalen zwarte peper

De kalfsschnitzels voorzichtig platslaan. Op elke schnitzel een plakje ham en een
salieblaadje leggen en met een houten prikker vaststeken.
In een koekenpan 2 el boter smelten en hierin de schnitzels aan elke kant 2-3 minuten
bakken. Het vlees bestrooien met peper en zout, uit de pan nemen en warm houden.
Het aanzetsel blussen met de wijn. Flink opkoken en met een garde 1-2 el boter
erdoor kloppen. De saus afmaken op smaak, de schnitzels even in de pan terugdoen
om op te warmen en op voorverwarmde borden leggen.
Erg lekker met verse doperwtjes en eventueel brood.
Een hartelijke groet en graag tot op reis,
Onno & Anke Euverman
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