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Het is zo ver. Vandaag 15 juni 2015 gaan we beginnen aan onze reis naar Sicilië. We gaan de 

verborgen schatten van het eiland ontdekken. 

Ieder komt op eigen gelegenheid naar Schiphol. Bij de een gaat dat wat soepeler dan bij de ander 

maar uiteindelijk zijn we allemaal op tijd ingecheckt. 

De vertraging van 30 minuten nemen we voor lief. Het vooruitzicht om het koude Nederland ( 13 C. ) 

te verlaten lokt ons wel aan.  We landen om 14.45 uur op het vliegveld bij Catania en om 15.30 uur 

heeft iedereen zijn koffer. We worden opgewacht door onze 

gids Marieke Peek. Zij zal ons de hele week begeleiden. En 

hoe! Wat hebben we geboft met haar als gids. Met passie en 

liefde voor Sicilië heeft ze getracht ons daarvan deelgenoot te 

maken. 

Als de koffers in de bus zijn geladen gaan we meteen naar het 

centrum van Catania. De temperatuur is 30C. dus we moeten 

wel even omschakelen. We wandelen naar het Piazza del 

Duomo. Centraal op het grote plein staat de olifant fontein, de Fontana 

dell’Elefante,. De olifant is van zwarte lava met een obelisk er bovenop. Na 

de aardbeving van 1693 zijn de straten breder gehouden zodat het een 

luchtige, lichte stad is geworden.  

 

We bezoeken de Duomo di Sant’Agata. De kathedraal werd gebouwd tijdens 

het Normandische bewind. Na de aardbeving werd de kathedraal in 

barokke stijl gerenoveerd net als de rest van de stad.   De buste van 

Agate wordt tijdens de processie in februari elk jaar door de stad 

gedragen. Ook het graf van de  componist Bellini bevindt zich in de 

kathedraal. Hij is een beroemde zoon van Sicilië. De koepel van de 

kathedraal rust op 4 pilaren die symbolisch de 4 windstreken en de 

4 elementen weergeven. 

We wandelen verder naar het Teatro Romano. Ondertussen zien we 

een bruidegom die op de trappen van een kerk vol ongeduld op zijn bruid staat   wachten. Ook voor 

ons duurde het te lang dus de bruid hebben we niet gezien. 

 

Het amfitheater Romano ligt midden in een woonwijk en dateert 

uit de 2e eeuw n.C.  Het werd aangelegd om dierengevechten in te 

houden. We verlaten het centrum via de Porta Uzeda. Een 

prachtige barokke poort uit 1696 die de wederopbouw van de stad 

symboliseert. 

  

We weten ondertussen dat het behoorlijk warm is en de 

zonnehoedverkoper die onder de poort staat doet goede zaken.  
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We gaan om 18.00 uur terug naar de bus om naar ons hotel “Santa Tecla” in Acireale te rijden. Het is 

een prachtig gelegen hotel. Het zoutwaterzwembad lokt ons enorm 

aan, maar helaas….. Geen tijd voor een verfrissende duik. 

Nadat we ons op de kamer wat hebben opgefrist worden we om 

20.00 uur verwacht voor het diner.  

Het voorgerecht is in buffetvorm en de volgende gangen worden 

aan tafel opgediend. Een van de bekendste gerechten in de buurt 

van Catania is Pasta alla Norma. Vernoemd naar de opera van 

Bellini. We krijgen dat ook als 2e gang. Het smaakt heerlijk. Na het diner maken we nog een 

wandelingetje langs het zwembad en duiken dan ons bed in i.p.v. het zwembad.  

De wekker zal morgenochtend al om 6.30 uur afgaan, we vertrekken 08.00 uur, we kunnen het na 

deze enerverende dag niet te laat maken. 

 

 

 

Verslag 1e dag van 

Nel de Bruin uit Groot-Ammers 

Pieta Dekker uit Nw. Lekkerland 
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16 juni 2015 

De morgenstond heeft goud in de mond dachten ze waarschijnlijk in ons mooie hotel Santa Tecla in 

Acireale. We werden om 6.15 uur gewekt i.p.v. om 6.45 uur. Na het vroege ontbijt vertrokken we 

richting het zuiden naar Syracuse. In de bus vertelde Marieke, onze gids, het een en ander over 

Syracuse. 

 

 

Veel verhalen uit de Griekse mythologie zijn hier ontstaan. Zoals een door Ovidius vertelde mythe. 

De herder Acis is verliefd op de nimf Galatea. De liefde is wederzijds, maar  Acis heeft een rivaal, de 

eenogige reus Polyphemus die Galatea het hof probeerde te maken. Deze pogingen liepen op niets 

uit. Uit woede en jaloezie verplettert hij Acis onder een rots. De treurende Galatea verandert  

tenslotte het bloed van haar geliefde in een rivier.  Om altijd bij hem te kunnen zijn,  verandert ze 

zichzelf in een bloem (de Zwanenbloem) die groeit in het water van haar geliefde. 

 De zeeheld Michiel de Ruyter die met een Nederlands-Spaanse vloot vocht tegen de Fransen, 

sneuvelde in de Baai van Syracuse tijdens de slag Bij Agosta in 1676. 

Syracuse is een havenstad in het zuidoosten van Sicilië. Syracuse heeft een rijke geschiedenis. 

Oorspronkelijk was het een Griekse kolonie, gesticht door Griekse boeren in 734 v. Chr. Aan het 

einde van de 8e eeuw v. Chr. vestigden uit Corinthe afkomstige Grieken zich op Ortygia, het  eiland 

van de kwartels. Vanwege de strategische ligging ontwikkelde de stad zich dankzij de handel tot een 

van de sterkste en rijkste Griekse koloniën. In 212 v. Chr .namen Romeinse troepen de stad in. 

Tijdens dit beleg kwam  één van de beroemdste inwoners van Syracuse, de wis- en natuurkundige 

Archimedes om het leven. Hij was met een stok formules in het zand aan het schrijven. Hij riep de 

Romeinse soldaat die hem gevangen wilde nemen toe om zijn cirkels niet te verstoren. In woede 

werd hij toen doodgestoken. Hij had  d.m.v. spiegels geprobeerd om de vijandige schepen in brand te 

steken.   
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Vervolgens werd Syracuse nog door Arabieren en Normandiers bezet. In de 2e helft  van de 12e eeuw 

waren er de Kruistochten met als gevolg een grootscheepse emigratie van Joden en Islamieten. 

In 1542 en 1693 werd de stad getroffen door 2 aardbevingen die veel schade aanrichtten. De stad 

werd herbouwd in de stijl van de typische Siciliaanse barok. In 1870 werd er een brug gebouwd die 

Ortygia met het vastenland verbind. Sinds 2005 staat Syracuse op de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

 

 

Allereerst bezochten we het Parco Archeologica della Neapolis. Hier vind je restanten uit diverse 

tijdperken. O.a. het Romeinse en Griekse theater. Het Romeinse theater stamt uit de 1e eeuw na Chr. 

Hier werden in de Romeinse tijd gladiatorengevechten en gevechten tussen wilde dieren gehouden. 

Het Griekse theater was met een doorsnede van 138m en 15000 zitplaatsen,  samen met dat van 

Athene, het grootste van de antieke wereld. Het verschil tussen een Romeins en een Grieks theater is 

dat Romeinse Amphitheaters vrij staan en Griekse theaters een onderdeel van de omgeving vormen.  

 

 

 

Een ander belangrijk bouwwerk is het altaar van Hieron II. Dit werd in 466 v. Chr. Opgericht ter 

herinnering aan de verdrijving van de tiran Thrasybulos en vermoedelijk gewijd aan Zeus. Het is 198m 

lang en 22.80 m breed. Elk jaar werden op het altaar 450 stieren geofferd. Het vlees werd opgegeten 

en de botten e.d. werden verbrand. De armen gingen er massaal naartoe om er gratis te eten. 

 

Op het park bevinden zich diverse grotten uitgehouwen door krijgs gevangen genomen Atheners 

nadat hun vloot in 413 v. Chr. Vernietigd werd in de haven van Syracuse.  Volgens de legende zouden 

deze gevangenen geslapen hebben in een speciaal door Dionysius, de meest beruchte heerser van 

Syracuse, aangewezen grot  waar vanwege de geweldige akoestiek zelfs gefluister goed hoorbaar was 

voor iemand die zijn oor te luisteren zou leggen aan de bovenkant van de grot. Dionysius zou zo in 

staat zijn geweest op de gevangenen af te luisteren. Zo kreeg de grot de naam Het Oor van Dionysius. 

Wij hebben door het zingen van Langs de blanke top der  duinen de akoestiek ook uitgetest. Het 

klonk heel goed. Verder is er de grot van de touwslagers, de Grotta dei Cordari, zo genoemd omdat 

de touwslagers hier hun werkplaats hadden om in de koelte hun touwen te vlechten. Hier gebruikten 

ze de Feruta, de reuze venkel voor. 
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Na ons bezoek aan dit archeologisch park gaan we naar het schiereiland Ortygia waar de oorsprong 

van het oude Syracuse ligt. We startten bij de Tempel van Apollo, de oudste Dorische tempel van 

Sicilië uit het begin van de 6e eeuw voor Chr. Deze tempel is achtereenvolgens een Byzantijnse kerk, 

een moskee en tenslotte een kazerne geweest. Hierna kwamen we bij het Piazza Archimede. Hier 

staat de prachtige fontein van Diana, de Griekse godin van de jacht die tijdens de Griekse 

overheersing de beschermheilige was van Ortygia. In de fontein zie je ook nog de zeenimf Aretusa, 

de riviergod Alfeo en vier meermannen, half mens half vis. We liepen verder door leuke nauwe 

straatjes en kwamen uit op het prachtige domplein. Rondom staan prachtige barokke palazzi en als 

hoogtepunt de mooie kathedraal gewijd aan Maria, Santa Maria delle Colonne, wat Heilige Maria van 

de zuil betekent. De kathedraal werd gebouwd rond de restanten van een oude Griekse tempel die 

aan de godin Athena was gewijd. In 1693 raakte de kathedraal ernstig beschadigd door de enorme 

aardbeving zodat een reconstructie noodzakelijk werd. Zo ontstond de Barokke gevel. Na weer door 

nauwe straatjes gelopen te hebben, kwamen we bij de fontein met een beeld van de nimf Cyane die 

probeerde de ontvoering van Persephone door Hades te verijdelen, maar toen in een zoetwaterbron 

werd veranderd. In de bron groeit de Papyrus plant volop. 

 

Na ons bezoek aan Syracuse was het tijd voor de lunch. We reden naar een leuk restaurantje waar 

we buiten konden zitten. Op het menu stond veel vis. Niet mijn favoriete eten, maar desondanks heb 

ik alles opgegeten.  

De volgende stad die we gingen bezoeken was Noto. We komen de stad binnen via de mooie Porta 

Reale. Noto is de hoofdstad van de Barok en staat ook op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Na de 

aardbeving van 1693 is Noto, dat eerst noordwestelijker lag, op de huidige plaats herbouwd. Een 

kenmerk van de laat-barokke gebouwen is het honingkleurige tufsteen dat heel kwetsbaar is en dus 

veel onderhoud vereist. In het hart van de stad op het Piazza Municipio staat de prachtige 
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kathedraal. Op 13 maart 1996 stortte een belangrijk deel  hiervan ineen. Het middenschip, de 

zijschepen en transept en de koepel  lagen in puin. Er vielen gelukkig geen doden of gewonden, maar 

de restauratie zou heel veel tijd gaan vergen. Een slecht uitgevoerde restauratie en een volgende 

aardbeving in 1990 waren debet aan de bouwvalligheid van deze kerk  die gewijd is aan Maria en aan 

de Heilige Nicolaas. In de zomer van 2007 was de restauratie voltooid. We kregen ook nog een paar 

uur vrije tijd om zelf een en ander te gaan bekijken. 

 

 

 We zagen nog meer kerken van binnen en de prachtige balkons versierd met engelenkopjes, 

monsters met afschuwelijke gezichten en sirenen.  

 

 

Vermoeid door het vele lopen en alle indrukken die we opgedaan hadden en niet te vergeten de 

hitte, liepen we op ons gemak nog even nagenietend, terug naar de bus die ons naar ons volgende 

hotel in Agrigento zou brengen. Het was een heerlijke en heel leerzame dag.  

                                                                                                                Janneke Rijsdijk  

 

 

 

   

 



 

8 
 

 

 
 
   
Woensdag 17 juni. 
Dag 3 
  
Hoi! we gaan naar de ETNA. 
De weg er naar toe is erg mooi.  
Veel groen en prachtige, kleurige oleanders. 
De grond is hier erg vruchtbaar, dat komt door de lava. 
Einde van de 19de eeuw zijn hier veel eucalyptussen aangeplant. 
Deze planten houden door hun sterke wortels de grond goed vast  
en nemen veel water op. 
Water is volop aanwezig door de ondergrondse riviertjes.   
Het is mistig, als we op de helling rijden; we kunnen de top van de 
Etna bijna niet zien. 
We komen door kleine dorpjes, beetje armoedig uitziende huizen 
en straten. Alles gebouwd van het grijze lavasteen. 
Maar hier is geen armoede, want er wordt veel citrusfruit, kersen, 
abrikozen, mispels ed. verbouwd. 
Ook bloeit hier de Agavebloem (bloeit één keer), Aloe vera (geneeskrachtig), 
prachtige bloeiende boom de Jacaranda boom. 
Tijdens de rit naar boven zien we kleine heuvels; dat zijn latente kraters, die zijn  
na één eruptie weer gesloten. 
Links en rechts passeren we natuurparken. 
Aan de noordkant van de helling zien we de eeuwige sneeuw liggen. 
Er kan hier soms geskied worden. 
Onderweg bij de picknickplaatsen kun je bramen plukken en kastanjes zoeken. 
Halverwege de Etna hebben we Het Museum van de Marionnetten bezocht. 
Dit is Siciliaanse folklore, prachtige poppen, die handmatig worden gemaakt  
en hier worden tentoongesteld.  
Op naar 1900 meter. 
Hier gaan we lekker lunchen en dan een wandeling maken in een soort maanlandschap. 
We kunnen de top van de Etna zien (we gaan er niet naar toe wegens tijdgebrek). 
Er komt grijze rook uit de krater, dus hij is actief! 
De magna in de vulkaan is aan het borrelen, dan komt er waterdamp naar boven en  
dat zien wij als rook. 
In 2002 en 2003 is er een grote eruptie geweest, maar 10 dagen geleden de laatste. 
Erg onder de indruk van de vulkaan , maar met prachtige opera muziek keerden wij weer 
terug naar ons hotel. 
  
Ria en Nanke 
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4e dag,  Donderdag 18 juni  vertrek 8.15 

Na een heerlijk ontbijt vertrekken wij precies op tijd naar Piazza Armerina waar wij Villa 

Romana del Casale gaan bezoeken. 

We hebben een beetje een valse start omdat de kaartjes die Marieke ons gegeven had niet geldig 

blijken te zijn. De datum achterop klopt niet en dat brengt de nodige tumult teweeg. 

We moeten wel een poosje wachten maar uiteindelijk na veel heen en weer gebel krijgen wij 

een nieuw kaartje en mogen eindelijk naar binnen. Pffffffffff. 

Deze villa-een voormalig jachthuis van een belangrijke functionaris(vermoedelijk Hercules) 

bevat de grootste collectie Romeinse mozaïeken ter wereld. We bekijken openbare en 

privé-vertrekken, zuilengalerijen, thermische baden. Dit alles werd gebouwd op vier natuurlijke  

terrassen. De mozaïekvloer van deze Villa Romana zijn bijna perfect bewaard gebleven omdat het 

huis in de 12 e eeuw bedolven werd onder een modderlawine. De kunstenaar (waarschijnlijk een  

Noord-afrikaan) was uitermate vakkundig en vormde van miljoenen stukjes gekleurde tegel 

(tesserae) grote afbeeldingen met een totale afmeting van ruim 35000 m2. Meestal  kregen 

alleen de belangrijkste kamers van het huis een versiering met geometrische rand en soms 

een kleine afbeelding in het midden van de kamer. 

De etages van de privé-vertrekken van de familie zijn versierd met taferelen van een jachtpartij met 

kinderen. Op de weelderige gedecoreerde panelen zien wij veel loof, manden 

met fruit en groente. Wij zagen de privé-kleedkamer voor de thermae- de familie van de keizer, de 

moeder, zoon en dochter vergezeld door de slaven die de spullen dragen die ze nodig hebben voor 

hun bad. Ook zien wij jachttaferelen. Dee mozaïeken laten twee landen zien( elk afgebeeld als 

persoon) omgeven door de zee. Het aantal zee-en landdieren is overweldigend, olifanten, leeuwen 

en tijgers, een luipaard die een gazelle aanvalt. 

Misschien wel de beroemdste mozaïeken in de Villa Romana zijn de atletes in bikini. Zij hebben 

schijnbaar net een wedstrijd achter de rug en de winnares wordt beloond met een bloemenkrans en 

een palmscepter.
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En zo slenteren wij de hele villa door. Vele ah’s en oh’s vullen de ruimte en kijken werkelijk onze 

ogen uit. Marieke vertelt ons honderduit en haar kennis is ronduit verbijsterend. 

Het voegt heel veel toe aan deze morgen en haar geduldige uitleg is voor velen een verademing. Wat 

boffen wij met haar. 

En dan wordt het zoetjes aan tijd voor de lunch. Giuseppe staat al klaar en wij stappen allemaal met 

een dikke glimlach in. De lunch is een verassing. Een kleine maar prachtige locatie met een 

binnenpleintje omgeven door weelderige begroeiing. Wat een rijkdom aan flora hier. 

Wij bestellen allemaal wat te drinken en de super vriendelijke bediening zet werkelijk een 

fantastische lunch op tafel. Primo piatti-bruschetta, kaas, olijven en gestoofde aubergine. 

Zeer smakelijk. Vervolgens uiteraard de pasta, penne dit keer en dan krijgen we Falso Magro. 

Kipvleugels met spek en kaas opgerold als een rollade. Beetje rauwkost erbij en smullen maar weer. 

Ook het nagerecht laten we ons goed smaken. De naam weet ik even niet meer maar het zijn oublie 

wafeltjes met een vulling van ricotta. 

Na nog even van de zon genoten te hebben wordt het tijd onze reis te vervolgen. 

Wij rijden door een prachtig landschap richting Agrigento. Marieke vertelt onderweg weer veel over 

het landschap maar ook over de italiaanse mannen. Zij heeft zelf de nodige ervaring opgedaan en 

weet te vertellen dat deze mannen heel erg aan hun moeder blijven hangen. Mama komt op de 1e 

plaats en dan pas hun vrouw. Dit wordt mammismo genoemd en veroorzaakt veel ongenoegen bij de 

vrouwen van deze mannen. 

Het landschap is liefelijk waar je ook kijkt overal oleanders, olijf-en amandelbomen. Zelfs de 

middenberm is weelderig begroeid. Om het plaatje compleet te maken zet Marieke nog een 
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prachtige cd op van Ennio Morricone. De muziek van deze fantastische componist ontroerde mij en 

stilletjes geniet ik van al het moois wat voorbij komt. Een plaats voor in de bus is een extra kadootje. 

En zo komen wij aan bij het hotel Baia di Ulisse nabij Agrigento en maken wij ons klaar voor het diner 

en de ‘Agrigento by  Night’ Vertrek 21.30 voor een prachtige rondrit door het centrum van Agrigento.

 
Wij zien de tempels al vanuit de verte en na de tour door het centrum rijden wij richting tempels 

voor een fotostop. Het is een prachtige avond met een schitterende sterrenhemel. Wij maken 

allemaal onze foto’s en oh…. Wat een verassing. Daar tovert Giuseppe een hele grote fles Limoncello 

tevoorschijn en Marieke trakteert op koekjes(cantuchi). Natuurlijk wordt er weer ontzettend 

gelachen en gekletst en alle dames hebben het geweldig naar hun zin. Giuseppe blijft rondgaan met 

de fles en weigert te gaan rijden-eerst moet de fles leeg. Natuurlijk is dat geen probleem en wij 

helpen uiteraard mee dat voor elkaar te krijgen. Na veel gegiebel stappen wij weer in en rijden 

richting hotel voor onze welverdiende nachtrust. Het was weer een prachtige dag en beseffen 

nogmaals hoe wij het getroffen hebben met onze chauffeur Giuseppe en gids Marieke. 

Gerry Stoppelenburg 

Elly Droog 
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 Vrijdag 19 juni, DAG 5 

Vandaag: Agrigento-Marsala-zoutpannen-Erice-Palermo. 

Ons vertrek uit het prima “Baia di Ulisse” hotel moet wachten  tot 2 grote bussen ingeladen en 

vertrokken zijn, we vertrekken 8.20 uur. We rijden richting Agrigento, naar de zgn. “tempelvallei”. 

Gisteravond  “Agrigento by night” , zijn we met de bus al enkele verlichte tempels wezen bekijken, 

werkelijk schitterend! Na afloop (traditie?) zorgden Guiseppe en Marieke voor een heerlijk drankje. 

Richting tempels vertelt Marieke alles over de verschillende bomen die de tempels omringen: 

olijfbomen, amandelbomen, pistachebomen, enz. enz. Er komt een gids in de bus, Giovanna, die ons 

in ’t Engels vee l w eet te vertellen over de vele tempels en opgravingen.

 

Als eerste passeren we de Sint Nicolaaskerk uit de 5e eeuw  v. Chr. Daarna de tempel voor godin 

Hera, en, heel  mooi op een heuvel, de tempel voor godin Concordia. De tempel van Concordia is 25 

eeuwen oud. Na 12 eeuwen ook gebruikt als Christelijke kerk, er zijn ook Christelijke graven 

gevonden . Voor de tempel zien we een olijfboom van 600 jaar oud! In tegenstelling tot kerken, 

moskeeen, synagogen e.d.  waren de tempels alleen voor de goden, niet voor het volk. De goden 

woonden in de tempels, het volk bracht buiten allerlei offers. We komen ook langs een opgegraven 

stadsmuur van 12 km. lang! De grootste tempelresten zijn die van Zeus, blok voor blok gebouwd, met 

touwen om de blokken. Groot als een voetbalveld, 110 bij 52 meter! 

Tijd voor de koffiepauze, koffie was lekker. Helaas maar 1 toilet, waardoor de laatste dames in de rij 

mee de bus in moesten. Gelukkig was er al snel een tankstation, waar ook deze problemen weer 
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werden opgelost…  Giovanni neemt afscheid, en in de bus vertelt Marieke nog over 2 tempels die we 

passeren:  rechts de tempel van Aesculaap, en links van Pirantello.  

13.30 uur arriveren we in Marsala, bekend van de dessertwijn  Marsala. De firma Pellegrino  is 

gevestigd in een splinternieuw gebouw, waar we op de 1e etage  een voortreffelijke lunch krijgen 

geserveerd, en alvast enkele wijnen kunnen proeven.  Dan naar de kelder voor het proeven van de 

Marsala. We leren er: hoe ouder hoe droger. We proeven  Marsala van 35 jaar oud, met een 

alcoholpercentage van 18 % ! 

 

 

Het bezoek aan Erice wordt, na overleg, geschrapt. Het stadje ligt heel hoog, dus veel  klimmen. En: 

het hotel vanavond heeft 2 aanvangstijden voor het diner. 1. Om 19.30 uur, en 2. om 21.00 uur…Dus 

: op naar Trapanti voor een  fotostop  bij de zoutpannen. Er is zelfs een Museo del Sal ! Men wint hier 

de beste kwaliteit zout van Italie. Dit zoutwinningsgebied wordt sinds 1995 door het W.N.F als 

natuurreservaat gerund.  Enkele wetenswaardigheden betreffende zout: Vroeger werden soldaten 

uitbetaald met zout, daar komt het woord ‘salaris’ vandaan. Uitdrukkingen:  “Het zout in de pap”, Op 

alle slakken zout leggen “, Nooit zo zout gegeten” Zout  in de wonde” enz.  
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Vanuit Trapani vervolgen we onze weg naar Palermo, de hoofdstad van Sicilie. We zien borden met : 

“Aero-Porto  Falcone- Borsellino”. Marieke vertelt; Een eerbetoon aan 2 rechters, Giovanni Falcone 

en Paolo Borsellino. Door de Maffia vermoord, resp. 23 mei 1992 en 19 juli 1992. De laatste op de 

weg waar wij rijden, d.m.v. een enorme bomaanslag. We passeren 2 grote roze zuilen met de namen 

en de data. Na vele protestdemonstraties in heel Italie is de Maffia minder actief. Er vonden  destijds 

vele arrestaties plaats.   Door de huidige regering wordt de Maffia echter nog steeds gedoogd. Voor 

bepaalde illegale klussen, en: mensensmokkel vanuit Afrika: de Maffia! Naast de mooie kathedralen 

de tempels en het natuurschoon hoort de Maffia helaas ook bij Sicilie…. 

In Palermo overnachten we in het “Ibis Penthouse “ hotel. Het restaurant is op de 7e etage. Vanaf het 

lange balkon genieten we van een mooi uitzicht op de haven van Palermo. Met o.a  een vertrekkende 

veerpont  richting Italie.  En nu: lekker slapen na een drukke “DAG 5 “.  

Tine Noijons en Truus Beukenboom    
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Dag 6 Palermo 

20 juni 2015 

 

Na een heerlijk ontbijt in het Ibis hotel in Palermo zijn we om 09.30 uur vertrokken 

met de bus uit de nu Al warme stad. 

Ik kreeg nog van mijn schoondochter uit Nederland een Whatts App dat het 

daar vandaag maar 14 graden is. 

Marieke onze Nederlandse gidsa en de chauffeur hebben vannacht in een ander hotel 

gegeten en geslapen. Jammer want ze horen echt zo bij onze groep. 

Het 1 e wat we bezichtigen is de Capella Palatina Kathedraal, wel hebben we een half 

uur moeten wachten op de lokale Ned. Sprekende gids Lucca. 

Het is een enorme Barokke Kathedraal 15 e eeuws met aanpassingen in de 19e eeuw.

 

Ook hebben we de diverse Koningsgraven uit de Siciliaanse geschiedenis kunnen bekijken 

heel indrukwekkend. 

Na het bezoek van deze mooie en oude Kathedraal zijn we gaan wandelen naar het Noormannen- 

paleis thans zetel van het Siciliaanse parlement. 
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Ook kwamen we langs een plein met een mooie fontein met (naakt figuren)

 
Het plein heet Prazza Pretoria (naaktheid van de mens). De Noormannen begonnen 

rooftochten in de 10e eeuw en reisde af naar Zuid Italie en bevrijdde daar de Paus die toen 

gevangen was genomen. 

Rogier de 5e zoon was de Graaf van Sicilië (in 11.30) is toen het Koninkrijk gesticht. 

En dan via de grote lawaaierige markt onderleiding van onze gids Lucca op naar de koffie….  

Na de 2 e wereldoorlog is de bevolking vertrokken, de markt is in het oude historische 

gedeelte van de stad gebleven. En nabij een mooi plein( Piazza Bologni)bij het standbeeld 

van Karel de Vijfde aan de heerlijke koffie. 

Verschillende dames konden niet voorbij het stalletje lopen omdat de man bij de kraam 

zijn Nederlandse boeken over  Sicilië stond aan te prijzen. 

Ik heb het ook 1 gekocht en het is inderdaad een heel mooi boek over Sicilië de Cultuur 

en de natuur van Sicilië, en ook moet er om 13.00 uur nog geluncht worden natuurlijk 

, allereerst een heerlijke pasta/patat met vegetarisch recept en een toetje. 

Maar het wordt allemaal wel een beetje veel allemaal 2 x op een dag warme maaltijden, nou 

ja volgende week maar weer aan de lijn gaan doen. 

14.35 UUR Op naar de bus die ons naar de hoger gelegen berg Monreale brengt. 

We bezichtigen hier een donkere Kathedraal, er is bijna geen daglicht ook liggen er 2 koningsgraven. 

Bij de kassa krijgen we een oortje maar hebben het in de Kathedraal weer afgedaan het geluid 

werkte niet goed. 

We zien het nieuwe testament Paulus links Petrus rechts, de mooie mozaïeken bestaan uit 
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verschillende soorten marmer, en ook met bladgoud en glas een prachtige Kathedraal  

 

 

 

 

om te zien.  

Daarna wandelen we naar de kloostergangen waar we ook uitleg krijgen van onze gids Lucca, teveel 

om allemaal te onthouden.
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We gaan ook wat hogerop de trap met de 90 treden waar we een mooi uitzicht hebben over de 

omgeving, waar allerlei kraampjes staan met prachtige sjaals en kettingen natuurlijk wat gekocht 

want dat kan je zomaar niet laten hangen!!!! 

Om 17.00 uur gaan we weer richting bus die ons weer naar Palermo brengt voor het schouwspel in 

het bijzondere Marionetten Theater in het kleine straatje VIA NOVELLI. 
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De marionetten poppen worden bespeeld door een familie nl. Opa, Oma, zoon dochter en 

schoonzoon en zelfs de kleinzoon doet ook al mee( Marieke heeft een goede band met  

 deze fantastische mensen. 

Het verhaal gaat over Karel de Grote en de dappere ridders Ronaldo en Orlando die beide 

verliefd zijn op de mooie Angelique. Aan het begin van de voorstelling worden we welkom geheten 

door een Engel. Heel knap gespeeld want na afloop mochten we de poppen optillen, ze waren 

werkelijk heel zwaar. Petje af voor deze familie die dit ten uitvoer wist te brengen voor het uitgelaten 

publiek. Daarna kregen we nog een lekker drankje als toegift, wat een heerlijke afsluiting van deze 

bijzondere dag in Palermo en omgeving… op naar het Ibis hotel aan de haven voor het diner en de 

laatste nacht in deze grote stad Palermo met ook talrijke armoedige straten. 

Dit was dag 6 van onze mooie reis in Sicilië van de VROUWEN VAN NU. 

Eet smakelijk en welterusten. 

 

Marian Reedijk 
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Rondreis Sicilië, zondag 21 juni 2015. 

  

Als iedereen om 8.00 uur in de bus zit vertrekken we voor onze laatste vakantiedag, nadat er eerst 

nog even is gecontroleerd of er geen koffer is blijven staan. Het is weer een zonnige dag met een 

aangename temperatuur. Langs de kant van de weg zien we veel ficussen met luchtwortels. Onze 

gids vertelt dat er in Palermo parkjes zijn met veel bomen. Dat is ook nodig omdat er veel verkeer is 

dat voor luchtvervuiling zorgt. In Porta Felica is bij de stadpoort de Ortho  Botanica met veel 

bijzondere planten. Ook is er in Palermo een Jezuïetenkerk met een ‘super’-barok kerk, 3 markten en 

heel veel winkels.   

We rijden naar Cefalu, dat een schilderachtig plaatsje is met een oude kathedraal en een wasplaats 

uit de Arabische tijd.

 
Onze gids vertelt dat zondag op Sicilië DE familiedag is met een uitgebreide lunch.  Op zaterdag 

wordt dan alvast de pasta gemaakt, zodat deze ‘s nachts kan drogen, en de saus laten ze urenlang 

pruttelen. Er zijn dan vis-, vlees- en veel bijgerechten. Ook is er veel fruit en gebak uit de patisserie 

op  een stevig karton in wit vloeipapier ingepakt met een grote strik erom. Ze drinken dan een 

espresso toe. De Italianen drinken geen melk in de koffie, want daar kan hun maag niet tegen. Vanaf 

17.00 uur gaan ze de straat op om te flaneren in hun mooiste kleren volgens de laatste mode en dat 

geldt ook voor hun kinderen: ze tonen hiermee hun ‘status’. Ze lopen richting Messina: de Straat van 

Messina is de scheiding met de kust van Italië. 

Onderweg zien we veel Oleanderbomen, een Grieks (vervallen) theater en een Fiat-fabriek (die ook 

heeft moeten sluiten). Inmiddels zijn we in Cefalu aangekomen en kunnen we onze benen strekken 
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en een kijkje nemen in een Jezuïten-kerk met een super-barok interieur .

Er zijn 3 markten en veel winkels. We moeten om 12 uur weer bij de bus zijn. De bouw van de 

kathedraal begon in 1131 en werd voortgezet in verschillende periodes. Dit leidde tot een mengeling 

van stijlen. Het is een indrukwekkend gebouw met 2 torens, staat aan een mooi plein met 

palmbomen en is toegankelijk via een prachtige trap. Binnen zijn Byzantijnse mozaïeken met gouden 

achtergrond, een prachtig doopvont uit de 12e eeuw, een marmeren beeld van Maria met kind, de 

graftombe van Bisschop Castelli en 2 fijn-versierde orgels uit de 18e eeuw te zien. Maar.... er zijn ook 

veel leuke winkeltjes met specerijen en snuisterijen, sieraden, tassen en...... diverse leuke terrasjes 

met  heerlijke Italiaanse koffie......, dus voor ieder wat wils. Om 12 uur vervolgen onze weg .We gaan 

door tunnels, die door de rotsen zijn aangelegd en soms ruik je de zwavel. We gaan over hoge 

viaducten: er was 30 jaar nodig voor de bouw van de viaducten. We zien de Eolische eilanden, die 

door hun vorm de bijnam de 'Hoed’ heeft. Het hoofdeiland is Stromboli. Dit eiland is bekend door de 

filmopnames (o.a. Mario de Postbode) van Pablo. Inmiddels heeft onze chauffeur een plekje 

gevonden voor de lunch-pauze. We krijgen een voedselpakket met 2 broodjes met ham en kaas, 

couscous, een abrikozenkoek, een appel en een flesje water, waarbij wordt vermeld dat onze 

chauffeur deze pakketjes heeft verzorgd. ?????  Er zijn geen bankjes dus zoeken we ons eigen plekje 

zo mogelijk tegen een boom. Gelukkig is er wel een klein gebouwtje met toiletten en hierna 

vervolgen wij onze weg. We komen bij de Straat van Messina met een rood-witte mast op het 

uiterste puntje. 

Deze zee is zeer diep en heeft verschillende stromingen, waardoor een brug onmogelijk is. Wel staat 

er een goudkleurige Madonna. In 1900 is Messina getroffen door een zware aardbeving. Van de 

140.000 inwoners zijn er toen 80.000 omgekomen. Taormina is de derde stad van Sicilië.  We 

bezoeken hier het Griekse theater(Theatro Greco). Na bezoek van dit amfitheater waar je een 

prachtig uitzicht hebt met de Etna op de achtergrond. 
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We rijden rustig naar ons hotel aan de voet van de Etna in Zafferana Etnea. Dan rest ons nog het 

pakken van de koffers en een nachtje slapen. Helaas zit onze vakantie er bijna op en gaan we morgen 

weer naar huis, maar hoe fijn vakantie ook is: oost west thuis best. 

  

AUKJE 
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-  MAANDAG 22 JUNI 2015 

 

Deze ochtend kunnen we minder gehaast opstaan, ons verzorgen en naar het ontbijt.Evenals elke 

ochtend wacht ons een uitgebreid ontbijt, waarvan we voor het laatst met elkaar genieten. We 

krijgen nog een prettige ochtend. Een bezoek aan een vismarkt. Hoewel we het al eerder gezien en 

geroken hebben, worden de hoofden afgewend en de neuzen dichtgeknepen. 

Het fruit oogt gezelliger. 

Dan volgt een rondrit door Catania. Doordat het treintje stuk is, gaan we met z’n allen een rondrit 

maken in een open bus. Toch heerlijk om zo vanuit je stoel alles aan je voorbij te zien trekken en er 

van boven af op te kijken. 

Daarna op zoek naar een terras. Met enige moeite krijgen we voldoende stoelen en tafels leeg 

gemaakt om voor het laatst met elkaar op en van Sicilië te genieten. 

Een roerend afscheid volgt van Marieke en de chauffeur, hij deelt mee dat we 1435 km gereden 

hebben. 

Het vliegveld is wel wat rustiger en overzichtelijker dan Schiphol. 

Bij het inchecken hebben de dames al geleerd om het niet aan het toeval over te laten, zodat we wel 

als groep bij elkaar zitten, maar op een brutaaltje na niet aan het raam. 

Bij het uitstappen wachten we aan het einde van de gate om afscheid te nemen, want al gauw 

daarna valt de groep uit elkaar. 

We zijn allemaal zeer tevreden over de chauffeur, de gids en onze VvN dames. 

Of iedereen zich daarbij aansluit weten we niet, maar een voorstelrondje zal zeker op prijs gesteld 

worden in het vervolg, want vooral kennis maken met de leiding is zinvol. Het grappige is dat de 

ontwikkeling van Ingrid zichtbaar is. 

       

Dames, allemaal bedankt voor het fijne vakantiegevoel. 

     Corry en Liesbet 
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De smaak van Sicilie recepten van Marieke Peet, Siracusa 6 december 2013 

 

Limoncello 

1 liter alcohol, 1,5 liter water, 750 gr suiker, 9 citroenen (onbespoten!!!) 

- Suiker oplossen in water en af laten koelen 

- Citroenen dun schillen 

-Suikerwater, citroenschillen en alcohol samenvoegen 

- In luchtdichte fles (wekfles) bewaren en 3-maal daags schudden 

- Na 3 dagen is de limoncello klaar 

- Koud serveren 

- Salute! 

 

Sinaasappelsalade 

6 sinaasappels, handje zwarte olijven, lenteuitje, handje pistachenoten, 1 tl gedroogde rode peper, 2 

ansjovisjes, olijfolie, zout 

- Sinaasappels schillen en grof snijden, met zout bestrooien, lenteuitje in julienne snijden, handje 

olijven, handje pistachenootjes gehakt, ansjovisjes fijngesneden, peperoncino en wat olijfolie erover 

en klaar! 

 

Dentice 

Grote zeebaars van ongeveer 1 kilo, grof zeezout. 

- Oven voorverwarmen op 200 graden 

- Schoongemaakte baars (schubbenweggeschrapt) in een ovenschaal op een bedje van 2 cm zout 

leggen en bedekken met nog eens 2 cm zout 

- 40 min in de oven en klaar! 

Serveren met een dressing van ½ olifolie ½ citroensap, fijngeperste knoflookteen en bladpeterselie 

 

Gevulde Dorades 

2 dorades (schoongemaakt), 1 worteltje, 1 stengel bleekselderij, 1 teentje knoflook, stukje ui, 

roomboter (+/-50gr), citroensap, witte wijn 

- Oven voorverwarmen op 200 graden 

- Vulling fijnsnijden en met boter vermengen 
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- Iedere vis op een flink stuk aluminiumfolie leggen, wat citroensap erover, wat peper en zout over 

beide zijden 

- 1 grote eetlepel vulling in de vis 

- Aluminiumfolie dubbelklappen, eerst aan de zijkanten oprollen (sluiten), een scheutje wijn erbij en 

dan de korte kant dichtvouwen. 

- 30 min in de oven en klaar! Met de vulling en ‘jus’opeten. 

 

Spaghetti aglio, olio, peperoncino 

Per persoon 80 gr spaghetti, 1 teen knoflook, 1 theel peperoncino, flinke scheut olie, fijngesneden 

peterselie 

Kook de spaghetti ‘al dente’in ruim gezout water. Verwarm de olie doe daar de knoflook en de 

pepertjes bij totdat de look licht kleurt. Doof het vuur en schep de spaghetti er door. Bestrooi met 

fijngesneden peterselie en verse parmesaanse kaas 

 

 Aubergine schnitzels 

2 aubergines, 3 eieren, 2 eetl geraspte pecorino, bloem, paneermeel, olie, zout, peper 

Maak de aubergines schoon en snijd ze in plakken van 1 cm dik. 

Bestrooi ze met zout, staple ze in een vergiet en leg ere en zwaar gewicht op.  

Speol ze na een half uurtje af, wrijf ze goed droog.  

Haal ze door de bloem, door de met peper en zout losgeklopte eieren en als laaste door het 

paneermeel met de kaas erdoor. Frituur ze in de pan in een ruime hoeveelheid olie. 

Op keukenpapier uit laten lekken en warm serveren. 

 

Semifreddo alle Nocciole 

300 gr hazelnoten (zonder vliesje), 250 fijne suiker, 600 ml slagroom, 2 eieren (gesplitst), 2 eetlepels 

notenlikeur, pure chocolade 

- Rooster de noten, doe ze in een theedoek en hak ze grof door er met een hamer op te slaan. 

- Smelt de 200 gr suiker op matig vuur totdat hij kleurt en vloeibaar wordt, doe de noten erbij en laat 

het één massa worden 

- Schenk de massa op wat vetvrij papier en laat het afkoelen alvorens het tot stukjes te vermalen (in 

de foodprocessor of in een theedoek met hamer) 

- Klop de eidooiers met de rest van de suiker tot een luchtige massa, voeg de room toe en blijf 

kloppen, voeg de likeur toe en blijf kloppen totdat dikke room ontstaat, voeg dan het 

suiker/notenmengsel toe 

- Klop de eiwitten met een snufje zout zeer stijf en spatel ze door het notenroommengsel 
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- Bekled een cakevorm met plasticfolie en giet hier het mengsel in, bedek met overhangende flappen 

plasticfolie 

- Zet de semifreddo minstens 4 uur (of een hele nacht) in de vriezer 

- Serveer met gesmolten chocolade en wat hazelnoten 

 

Tiramisu! 

4 eieren, 4 el suiker, 400 gr mascarpone, 3 pakken lange vingers, cacao, 8 koppen koffie, likeur 

- Koffie zetten en af laten koelen 

- Eigeel van eiwit splitsen 

- Eigeel eerst met suiker en dan met de mascarpone mengen 

- Eiwit met een snufje zout zeer stijf kloppen 

- Eiwit luchtig door mascarponemengsel scheppen 

-Koffie in diep bord met scheut likeur (Amaretto) 

- Langevingers kort in koffie dopen en op een schaal leggen 

- 1/3 mascarponemengsel erover, cacao erover zeven, 3 keer herhalen 

- Minstens 3 uur in de koelkast bewaren (des te langer des te lekkerder) 

 

 

Cannoli 

Buisjes: 200 gram bloem, 2 eetl suiker, 20 gr reuzel, 2 eetl marsala, 2 eetl cacao, zout 

Vulling: 1 kg ricotta, 600 gr suiker, 1 sakje vanillesuiker, 200 gr chocoladebrokjes, (100 gr sukade, 100 

gr gesuikerde sinaasappelschil). 

Meng de ingredienten voor het koekdeeg en rol het uit tot een dunne lap. Gebruik koffieschoteltjes 

om rondjes te snijden. Sla de ronde lapjes om metalen cylindervormpjes van ongeveer 5 cm lang. 

gebruik wat water om het deeg goed vast te zetten. Frituur het koekdeeg in hete reuzel (of olie). Uit 

laten lekken op keukenpapier en eenmaal afgekoeld de vompjes verwijderen. 

Meng de ingredienten voor de vulling. Vul de hoorntjes met de ricotta en garneer met een stukje 

gesuikerde sinaasappelschil of wat gehakte pistachenootjes. 
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Wij hebben met elkaar een geweldige reis gehad! 

Ondanks misschien het wat volle programma en het 

warme weer, maar ook vooral dankzij onze reisleidster Marieke en  

bekwame chauffeur Giuseppe  kijken wij terug op een gezellige en 

prachtige rondreis over het eiland Sicilië. 

 

 

Chapeau dames en tot een volgende reis.  

Addy en Ingrid 
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Sicilie 15 t/m 22 juni 2015 
       

           Nr. Mw Roepn. Tv. Achternaam Straat + huisnr. Postcode Plaats Telefoonnr. Samen met E-mailadres 

1 Mw. Nanke   Abrahamse Karveel 11 2991 DD Barendrecht 0180-616044 R. Mastenbroek nankeabrahamse@hotmail.com 

2 Mw. Gerry van  Berkel Kerkweg 68B 2941 NB Lekkerkerk 0180-663650 1pk g.berkel@hetnet.nl 

3 Mw. Truus   Beukeboom Spookverlaat 1A 2394 MZ Hazerswoude 071-3419416 1pk truusbeukeboom@hetnet.nl 

4 Mw.  Giena de  Bruijn Stationsstraat 2 2741 HS Waddinxveen 0182-613372 J. Roskam gienadebruijn@kpnmail.nl 

5 Mw. Nel de  Bruijn Meeuwenlaan 23 2964 HA Groot-Ammers 0184-661240 P. Dekker bruynnel@hetnet.nl 

6 Mw. Yvonne   Calame Binnenweg 141 A 2101 JE Heemstede 023-5282954 1pk yvonnecalame@quicknet.nl 

7 Mw. Pieta   Dekker Dr. Slotstraat 2A 2957 AJ Nieuw-Lekkerland 0184-681641 N. de Bruijn pietadekker@hetnet.nl 

8 Mw. Elly  de Droog De Ruyterlaan 96 2121 VL Bennebroek 023-5846792 1pk ellyvellekoop@hotmail.com  

9 Mw. Carolyn 
van 
der Goes Molendijk 15 3286 BE Klaaswaal 0186-573988 A. Male c.m.vandergoes@kpnmail.nl 

10 Mw. Liesbet de Groot Oranje Nassaulaan 5 4141 CR Leerdam 0345-618810 C. Kroes adegroot30@freeler.nl 

11 Mw. Nel  van  Herpen Govert Flinckstraat 16 3262 HD Oud-Beijerland 0186-615707 1pk nvh1937@gmail.com 

12 Mw. Corry   Kroes Molenkamp 80 (verhuisd?) 4171 BP  Herwijnen 041-8640625 L. de Groot ckroes@vamail.nl 

13 Mw. Annemarie   Kruijne Anna Hoevestraat 386 3232 VL Brielle 0181-418909 1pk a.kruijne@upcmail.nl 

14 Mw. Aukje   Leeuwangh Rijnland 4 2371 PL  Roelofarendsveen 071-3313817 W. de Redelijkheid aukjel@ziggo.nl 

15 Mw. Bep   Lindenburg Arnhemsebovenweg 16-89 3708 TA  Zeist 030-6971846 1pk x 

16 Mw. Riet   Lek Dr. Vlaanderenlaan 1 2396 GT  Kouderkerk a/d Rijn 071-3412609 J. Rijsdijk rietlek@gmail.com 

17 Mw. Annie  van  Male Frederik Hendriklaan 36 2712 EE Zoetermeer 079-3163677 C. vd Goes anvanmale@gmal.com  

18 Mw. Ria   Mastenbroek Linde 1 2992 AP Barendrecht 0180-610981 N. Abrahamse ria.mastenbroek@versatel.nl 

19 Mw. Tine   Noijons Prof.Gerbrandyplein 6 3211 XN Geervliet 0181-662119 1pk d.noijons@planet.nl 

20 Mw. Wil  de Redelijkheid Julianastraat 69 2941 BB Lekkerkerk 0180-663397 A. Leeuwang w.redelijkheid9@chello.nl 

21 Mw. Marian   Reedijk Industriestraat 26 3291 CC Strijen 078-6741977 G. Rodenburg reedijk26@gmail.com  

22 Mw. Janneke   Rijsdijk Peursumseweg 37 3381 KT Giessenburg 0184-652700 R. Lek fprijsdijk@hccnet.nl 

23 Mw. Gré   Rodenburg  Meeuwenoordseweg 8 3295 LH s Gravendeel 078-6731742 M. Reedijk grerodenburg@live.nl 

24 Mw. Jopie   Roskam Rondseweg 495 2803 ZH Gouda 0182-537053 G. de Bruijn jroskam34@gmail.com  

                      

  Begeleiding                   

25 Mw. Addy   Vente Govert Flinckstraat 17 3262 TD Oud-Beijerland 0186 610282 I. Nieuwenhuijsen a.vente2@chello.nl 

26 Mw. Ingrid   Nieuwenhuijsen  Provinciepassage 192 2408 EV Alphen a/d Rijn 0172-742343 A. Vente iam.nieuwenhuijsen@home.nl 
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