
   

 

Provincie Conwy in het noorden van Wales,  Great Britain 



 

 

Rowen, klein dorpje  in de Conwy vallei in het graafschap Conwy Noord-Wales. 

 

Een ideaal wandelgebied met fraaie uitzichten. Het dorp heeft nog een postkantoor en winkels. 

En  in Ty Gwyn pub worden goede biertjes getapt, en afternoon teas geserveerd.  

Je kunt er goed eten. 

En ’s zomers worden op vrijdagavond traditionele Welsh volksliederen gezongen. 
 



 

 

Y Ty Gwyn. 

Gezellige, gastvrije pub in Rowen 

 



 

De omgeving van Rowen met National Park Snowdonia, het oefenterrein van o.a. bergklimmer Sir Edmund Hillary 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Wales ligt in het westen van Groot-Brittannië. 

Het is een bergachtig landsdeel. 

Ongeveer een kwart ervan ligt boven de 305 

meter. 

De hoogste berg ligt in het noorden: 

 Snowdon (1.085 meter). 

De Cambrische Bergen lopen van noord naar 

zuid.  

In het zuiden liggen de Brecon Beacons met 

platte, met gras begroeide toppen en de steile 

South Wales Valleys. 

De kust varieert van estuaria tot beschutte 

baaien, hoge kliffen, schiereilanden en 

waddengebied. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wales
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snowdon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambrische_Bergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Estuarium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wad


 

                                                                                                                                                   Familiealbum Lot en Jamie 

Het uitzicht vanaf de eigenhandig opgeknapte familiecottage. Een uitvalsbasis voor stoere trekkings. Via laddertjes 

(links) over de omheiningen. 

 



 Rowen, Conwy, Wales. 2012 Foto uit familiearchief. 

Overal waar u in Wales gaat of staat, ziet en hoort u de Welshe taal. 

Ze is op alle verkeersborden en in elk openbaar gebouw en elke 

supermarkt te zien. Welsh is de gangbare taal in winkels, pubs en 

online, en in duizenden zakelijke en sociale situaties. In veel 

opzichten is het Welsh dus een gewoon onderdeel van het dagelijks 

leven. Het Welsh stamt oorspronkelijk af van het Engels, maar is 

ontwikkeld tot een taal die er nauwelijks meer op lijkt.                     
Het lijkt erop dat de kat weer eens over het toetsenbord heeft gelopen!”,  

Britse man over het Welsh 

 

Voorbeeld van woorden en zinnen in het Welsh: 

Tot ziens Da boch  Goedemorgen Bore da 

Wales Cymraeg  Gelukkig nieuwjaar Blwyddwyn Newydd Dda 

Heel erg bedankt Diolch yn fawr iawn  Gefeliciteerd met je verjaardag Penblwydd Hapus 

Hoe gaat het met jou? Sut mae?  Succes! Pob lwc! 

 

 

http://oncyclopedia.org/wiki/Engels


 

 

Jamie Bedford en Lot Sternheim  

voor de deur van de cottage in Rowen. 

Lot: ‘het is een pracht daar!’ 

Jamie: ‘het is alleen jammer dat het zo lang rijden is, wel negen uur, om er te komen….. 


