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Jadranka Voet 

Slovenia, share the feeling! 

 

 

Stuur ons jouw 

commentaar, verhalen, 

belevenissen,… 

“Enkele oude 

kerkjes, 

pittoreske 

dorpjes en 

mooie 

wijnhaarden” 
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 Inhoud: 

 Maart: 
o LAIBACH @ Het Depot Leuven (10/03/14) 

o Een zomerse dag in Slovenië  
o Ljubljana wint de Europese mobiliteitsweek 

 Speciale dagen: 
o Moederdag  

 Sport: 
o Tina Maze won brons in Alpine Skiën, te Crans Montana 
o Tina Maze won brons in Alpine Skiën , te Lenzerheide 
o Peter Prevc won brons in Schansspringen, te Harrachov 
o Peter Prevc won brons in Schansspringen, te Planica 
o Peter Prevc won goud in Schansspringen, te Planica 
o Teja Gregorin won zilver in Biatlon, te Oslo 
o Jakov Fak won goud in Biatlon, te Oslo 
o Jakov Fak won brons in Biatlon, te Oslo  

 Ontspanning 
o Uitnodiging Sloveens feest 
o Herbal house in SoČa vallei 
o Enkele foto’s uit de oude doos 

o Maandelijks Sloveens spreekwoord 

o Maandelijks Sloveens feitje 

o Elke maand 5 nieuwe Sloveense woorden  

 In the spotlight  
o Toeristische Plaats: Kostanjevica na Krki  

o Activiteit: Skike  

 Contact 
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Maart 

“LAIBACH @ Het Depot Leuven (10/03/14)” 

Š

ë
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Maart 

“Een zomerse dag in Slovenië” 

ë. 

“… We reden door en landden 10km voor de Karawanken tunnel.  

De tunnel die in Oostenrijk begint en in Slovenië eindigt. 

Na die tunnel zou ik eindelijk in Slovenië zijn. Ik voelde mijn hart tekeer gaan.                  

"SLOVENIË, SLOVENIË, SLOVENIË", klonk het in mijn hoofd. 

3 keer raden, er ontstond opnieuw een file en ze leek niet op te houden. 

Het was aanschuiven, wachten, aanschuiven, wachten en voor de tunnel zelf stonden we 

gewoonweg stil. Vanaf dat de tunnel betaald was en we in Slovenië kwamen was het verkeer 

weg. 

  

Slovenië, het land zonder files, met een stralende zon, schitterende bergen en super maar 

echt SUPER vriendelijke mensen! En dat werd nogmaals eens bewezen bij onze aankomst in 

ons wijnhuisje. Matjaž, een man rond de 40, vriendelijke ogen en altijd optimistisch. De 

eigenaar. Hij vroeg meteen of alles in orde was en of we een veilig rit gehad hadden.  

Daarna nam hij ons mee in het wijnhuisje, hij toonde ons alles, gaf nog wat uitleg en zij dat 

hij straks nog eens terug zou komen. 

  

We laadden alles uit en gingen op verkenning. Het huisje was klein maar fijn! We hadden 

alles wat we nodig hadden van het kleinste prulletje tot 

het broodnodige. 

En wat een zicht, we zaten bovenop een berg met uitzicht 

op Oto ec, de andere bergen voor ons, enkele oude 

kerkjes, pittoreske dorpjes en mooie wijnhaarden. 

Ik voel me hier thuis. Ik kan eindeloos over de bergen staren en elk klein detail in me 

opnemen en er zo van genieten. 

  

Matjaž kwam terug met nog enkele informatie brochures en een invullijst. Later kwamen hij 

en zijn dochter met een mand vol eigen verse tomaten en peterselie die niet besproeid was. 

“Enkele oude kerkjes, 

pittoreske dorpjes en 

mooie wijnhaarden” 

https://penzu.com/p/fdf4796c
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Maar we kregen niet alleen een mand met zijn heerlijke groenten neen, we kregen ook nog 

een bord vol met echt héééérlijke typisch Sloveense producten, salami, spek, kaasblokjes, 

kaasplakjes, ... we hebben er zo van genoten!  

En dit allemaal krijgen we er zo maar bij. Echt waar die Slovenen zijn mensen naar m'n hart, 

ze geven en geven maar iets terug verwachten staat niet in hun woordenboek. 

  

Het toppunt van dit alles is dat we onze eigen wijnkelder hebben. Een wijnkelder gevuld met 

hun Cviček wijn, één van de bekende wijnen in Slovenië en we mogen er hier gratis van 

nemen en drinken. "Nadravje" zou ik zeggen! (Santé) 

  

Ik ga nu slapen, 

dromen zal ik niet want mijn droom is NU”  

 

 Ja, ja die tijden in Slovenië Hé! Ik hoop om vlug weer in het prachtig land te vertoeven. 
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Maart 

“Ljubljana wint Europese mobiliteitsweek” 

                                                             
1 http://www.mobilityweek.eu/ 

->Visit Ljubljana 
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Speciale dagen 

“Moederdag” 
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Sport 

“Tina Maze wint brons in Alpine Skien, Downhill” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 data.fis-ski.com         www.zimbio.com 
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Sport 

“Tina Maze wint brons in Alpine Skien,Super G” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 data.fis-ski.com         www.zimbio.com 

http://www.tinamaze.com/blog
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Sport 

“Peter Prevc wint brons te Harrachov” 

ë. 

                                                             
4 data.fis-ski.com      www.zimbio.com    
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Sport 

“Peter Prevc wint brons te Planica” 

ë. 

  

                                                             
5 data.fis-ski.com      skijumpingblog 
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Sport 

“Peter Prevc wint GOUD te Planica” 

ë. 

 

 

 

                                                             
6 data.fis-ski.com      sport1.nl 
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Sport 

“Teja Gregorin won zilver in Biatlon, te Oslo” 

Weliswaar verast won Teja Gregorin zilver. De Sloveense behaalde een mooie 

tweede plaats te Oslo.  

Het was jammer genoeg Gregorin’s laatste wedstrijd na 10 jaar. Het was al 

reeds 5 jaar geleden sinds Gregorin nog een tweede plaats behaalde. Ze was 

gelukkig maar zag er ontroerd uit om mee te delen dat het hier ophoud.7 

De resultaten waren: 

  

 

 

                                                             
7 Sloveniantimes FOK 
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Sport 

“Jakov Fak won goud in Biatlon, te Oslo” 

 

 

 ö

                                                             
8 www.biatlonworld.com 
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Sport 

“Jakov Fak won brons in Biatlon, te Oslo” 

 

 

 

                                                             
9 Biatlhonworld.com  www.siol.net 
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Ontspanning 

“Sloveens feest!” 

ë

  

vzw Jumelage 

Comité Maasmechelen

 14:00u  Aanvang schietwedstrijd met drietallen 

 16:00u  Sloveense BBQ 

 17:00u  Volksfeest met live muziek 
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Ontspanning 

“Kruidenhuis in de So a vallei” 

ë ë

ë



 

                                                                                                                         20

šč

https://www.airbnb.com/rooms/2388883?s=6uWY
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Ontspanning 

“Enkele foto’s uit de oude doos” 
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Ontspanning 

“Maandelijks Sloveens spreekwoord” 

 

 

 

 

 

 

 

ë. 

ë
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“Maandelijks Sloveens feitje” 

 

 

 

“Elke maand 5 nieuwe Sloveense woorden” 

ë!  

Nederlands Sloveens 
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In the spotlight 

“Toeristische plaats:  Kostanjevica na Krki” 

ë 

  

ë ž .  

                                                             
10 http://www.inyourpocket.com/slovenia/Kostanjevica 
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In the spotlight 

“Activiteit:  Skike” 

ë

ë

  

ë 
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mailto:jadrankavoet@hotmail.com
mailto:jadranka.slovenia@hotmail.com
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Deel “Slovenia, share the 

feeling!” met familie, vrienden 

en kennissen 

!!!Opzoek naar een vakantiejob!!!      

  (in Slovenië of iets dat er mee te maken 

heeft)    
meer info: 

jadranka.slovenia@hotmail.com 


