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COLLEGIAAL
In Dendermonde zullen we het nieuwe werkjaar van BFTP inzetten. Burgemeester
Piet Buysse zal er ons de toekomstplannen in verband met het toerisme in zijn stad
uiteenzetten, gevolgd door een bezoek aan het stadhuis. Na de nieuwjaarslunch
vergezelt een gids ons op een stadswandeling.
De jaarlijkse statutaire vergadering zal plaats hebben in Ieper op zaterdag 27 april. In
de voormiddag brengen we een bezoek aan “In Flanders Fields”. ’s Namiddags rijden
we met de bus naar de verschillende projecten die in de steiger staan voor de
herdenking van “De Groote Oorlog”.
Voor het weekend van 24-27 mei zijn we te gast in het vakantie- en attractiepark
Duinrell te Wassenaar. We brengen ook een bezoek aan Madurodam en Corpus.
Reeds 17 leden schreven hiervoor in; indien nog interesse meld je dan onverwijld
aan.
Op 22 juni worden we verwacht in Beringen waar we het nieuwe Mijnmuseum en de
oude mijngebouwen bezoeken. In de namiddag voert een gids ons langs de
Mijnkathedraal, de moskee en barak 15. Zoals het hoort laten we ons verrassen
door de mijnwerkerskeuken.
Op 14 september 2013 staat Haspengouw op ons programma. We ontdekken de
Herkenrodeschuur in Opheers, proeven van de Haspengouwse keuken in het
“Karrehof” in Batsheer, volgen de fruitpluk in Boekhout en eindigen in Sint-Truiden
met een stadswandeling.
Het nieuwe werkjaar kondigt zich veelbelovend aan. Stip deze data reeds aan in jullie
fonkelnieuwe agenda, zodat we jullie talrijk mogen verwelkomen op onze activiteiten.

*****
VIERING 20 JAAR BFTP IN AALST
Voor de viering van het twintigjarige
bestaan van onze vereniging had
bestuurslid Geert Van de Voorde met de
Aalsterse Dienst voor Toerisme een
prachtig programma uitgewerkt. Op 20
oktober om 10 uur gaven een dertigtal
deelnemers present op de Grote Markt
van Aalst vlak voor het Belfort. Bij hoge
uitzondering mochten we plaatsnemen in
de grote vergaderzaal van het Oud
Schepenhuis waar we op koffie en gebak
onthaald werden. Sandy Osselaer, verantwoordelijke van de toeristische dienst, die
begeleid werd door haar twee collega’s Koen en Leen, heette iedereen welkom en
startte met een glasheldere powerpointpresentatie die op vier schermen in originele
kubusvorm geprojecteerd werd.

‘Bij het woord Aalst denkt iedereen
spontaan aan ajuinen en carnaval’,
dat wilde ook Sandy in geen geval
ontkennen. Maar dat de stad heel
wat meer troeven in huis heeft, bleek
al snel uit haar vlotte betoog. Voor
we uitvoerig over de toeristische
mogelijkheden van de stad en de
acht deelgemeenten geïnformeerd
werden, situeerde Sandy de stad
eerst even binnen een toeristische
en geografische context. De OostVlaamse centrumstad Aalst (80 000 inwoners) ligt redelijk centraal in de driehoek
Gent, Antwerpen en Brussel en behoort tot de regio Scheldeland, een van de 15
Vlaamse toeristische regio’s. Vervolgens lichtte ze uitvoerig de aandachtspunten van
het strategische beleidsplan 2012 – 2017 toe dat door het West-Vlaams Economisch
Studiebureau (WES) specifiek voor de stad ontwikkeld was. Met inachtneming van
drie stevige pijlers – de zogenaamde KSF’s of ‘kritische succesfactoren’ – zou dit
plan op termijn succes op toeristisch-economisch gebied moeten garanderen.
Achtereenvolgens lichtte ze de drie actiepunten van het plan toe: organisatie,
productontwikkeling en marketing/communicatie.
Goed nieuws alvast op organisatorisch gebied is de bouw van een gloednieuwe
Dienst voor Toerisme die binnenkort uit de huidige bouwput op de Hopmarkt moet
verrijzen. Voorts ging ze dieper in op de vele mogelijkheden die Aalst potentiële
doelgroepen, onder meer Vlamingen en Nederlanders, gezinnen met kinderen en
vriendengroepjes, te bieden heeft. Een eigentijdse, innovatieve en ook wel tikkeltje
rebelse insteek is de leidraad bij de ontwikkeling van nieuwe producten. ‘Want is niet
precies dat dwarse of spotzieke een trekje dat de echte ‘Oilsjtenaer’ kenmerkt?’
Achtereenvolgens passeren nu een aantal pluspunten de toeristische revue. Zo is
Aalst een aangename winkelstad, is er een uitgebreid horeca-aanbod en liggen de
belangrijkste bezienswaardigheden – en die zullen we straks met een gids nog
bezoeken – op wandelafstand van elkaar. Ook toeristische highlights zijn ongetwijfeld
de vier markante persoonlijkheden die onlosmakelijk met Aalst verbonden zijn:
priester Adolf Daens, drukker en humanist Dirk Martens, schilder Valerius De
Saedeleer en schrijver Louis Paul Boon. Overigens, het succesrijke Boonjaar 2012
waarin tal van initiatieven ontwikkeld werden, kreeg zonet een feestelijke afsluiting.
Aalst is daarenboven, zeker als je even het centrum verlaat of naar de
deelgemeenten gaat, een bijzonder groene stad die het label of clichée van gore,
mistroostige industriestad al lang van zich afgeschud heeft. In de zomer kun je mooie
boottochten maken op de Dender en de vele jaagpaden naast het water zijn erg
populair bij fietsers en wandelaars. Overigens, aan fietsmogelijkheden is er geen
gebrek want het fietstraject ‘Vier denderende steden’ (bedoeld worden de steden
Dendersteden Dendermonde, Aalst, Ninove en Geraardsbergen die dankzij het
voortreffelijke fietsknooppuntennetwerk naadloos met elkaar verbonden worden),
biedt eindeloos fietsplezier.En uiteraard vinden in de stad en omgeving jaarlijks vele
feesten plaats zoals ‘De Pikkeling’, evenementen als het straatfestival Cirk! en last
but not least natuurlijk het alomgekende carnaval. Dat laatste werd recent, samen

met het Belfort en resten van het Begijnhof, als cultureel erfgoed opgenomen op de
erfgoedlijst van de Unesco. Terloops toonde Sandy een fragmentje van een vrij
recente digitale carnavalswandeling die gratis te downloaden is voor smartphone en
tablet. Sinds kort kan ook de groeiende groep van campertoeristen in het sanistation
terecht waar ze gepaste infrastructuur vinden. Eten en drinken zijn vast bestanddeel
van het dna van de Aalstenaar; de vele cafés en terrassen zijn daar het bruisend
bewijs van. Typisch voor Aalst zijn de ‘Aalsterse vlaaien’ (gelabeld als streekproduct)
en schuimend gerstenat als een ‘Ondineke’ of de ‘oilsjterse tripel’. Na deze
uiteenzetting was het voor iedereen duidelijk dat Aalst een flink pak troeven kan
uitspelen. Toch is er, en dan zijn we bij de derde pijler beland, nog werk aan de
winkel om via een gefocuste marketing en met gebruikmaking van de invloedrijke
sociale media het toeristische product Aalst nog consumentgerichter in de markt te
zetten. Als we mogen afgaan op het enthousiasme van onze gastheren, zal het met
die laatste succesfactor beslist wel loslopen.
Het
theoretische
gedeelte
kreeg een praktisch vervolg
toen we met Koen, stadsgids
en ‘carnavalist’ in hart en
nieren, een wandeling maakten
door het hallencomplex waar
de
vele
carnavalsgroepen
nagenoeg het hele jaar door in
de
weer
zijn
om
hun
praalwagens te bouwen. Die
loodsen worden hen door het
stadsbestuur ter beschikking
gesteld. Voor de kosten van constructie van wagens, verf, uitrusting, poppen en
kostuums, zo horen we, staan de groepen zelf volledig in. Goedkoop is dat niet want
het prijskaartje dat aan zo’n wagen hangt, kan voor grote groepen oplopen tot 40 000
euro en meer. Kermissen, feesten, lidgelden…moeten zorgen voor het noodzakelijke
geld in het laatje. Kenner Koen geeft uitvoerig toelichting bij de soorten groepen,
afmetingen van wagens, het snijden van de poppen, criteria die de jury voor de
prijzenpot hanteert, reglementen in verband met muziek en veiligheidsvoorschriften
en het ‘fenomeen’ ‘voil jeannetten’.
Na deze uitleg over de ziel van het
Aalsterse carnaval trekken we naar
de Borse van Amsterdam, nu
klasserestaurant,
ooit
een
afspanning op de handelsroute
Rijsel - Amsterdam, voor een
copieuze maaltijd met vele gangen.
Er wordt getoost op twintig jaar
BFTP!
Het laatste gedeelte van de dag
brengen we door met stadsgids
Lutgarde De Ridder. Zij loodst ons
langs de belangrijkste gebouwen van de stad en laat daarbij een heel stuk

stadgeschiedenis tot leven komen. De tocht begint bij het Oud Schepenhuis, het
oudste van de Nederlanden dat in 1225 opgericht werd, met romaanse en gotische
stijlkenmerken, het statige Belfort uit de 15de eeuw met zijn achthoekige toren met
opengewerkte gaanderij en een carillon of beiaard met 52 klokken, het laat-gotische
Gebiedshuisje uit 1544 vanwaar de baljuw of stadhouder destijds de wetten
afkondigde.
Op het plein ervoor werd in 1738 de
legendarische bendeleider Jan de
Lichte, protagonist uit een werk van
Boon, zwaar gefolterd en tenslotte
geradbraakt. Nu staat hier het
standbeeld van ‘zwarte man’ Dirk
Martens, de eerste boekdrukker uit
de Lage Landen die in Aalst in 1446
geboren werd. Vlakbij staat het
Stadhuis met zijn neoclassicistische
façade,
door
de
Aalstenaars
‘Landhuis’ genoemd omdat van
hieruit ooit het Land van Aalst
bestuurd werd. Ook maakt de gids ons attent op de Aalsterse roede, de eigen
lengtemaat van 5,54 m, die in stad en ommeland in gebruik was. Op het binnenplein
valt de fraai gerestaureerde rococofaçade met de dubbele toegangspoorten en
balkons op. Ook het ietwat guitige,
maar sierlijke standbeeld van
Ondineke, een personage uit de
bekende
‘Kapellekesbaan’
van
Louis Paul Boon, trekt de aandacht,
net zoals de schitterende ginkgo
biloba of Japanse notenboom die in
het parkje achter het stadhuis
oprijst. We lopen nu langs het
monumentale patriciërshuis van een
vroegere industrieel met fraai
poortgebouw en met symmetrische
vormen, houden even halt bij het
geboortehuis van priester en sociale voorvechter Daens en bezoeken de St.Martinuskerk in Brabantse gotiek waar Daens gedoopt werd, zijn eerste mis opdroeg
en ook werd begraven.
Tekst en uitleg bij deze ietwat
vreemd gebouwde constructie (wat
te maken had met het stilleggen van
de werken, uitbreken van de pest,
financiële problemen) krijgen we
uitvoerig van onze gids die ook
interessante toelichting geeft bij de
twee reuzengrote schilderijen van
De Crayer (let op het wijnglas dat de
maagd Maria onder de arm heeft!)
en van Rubens die Rochus picturaal

in de hemel laat opnemen. Niet helemaal correct, zo weet de gids, is het grafschrift
bij het graf van ‘dierick martens, die hier begraven leit en ‘deerste letterdruckere’
geweest zou zijn. De gids zet de puntjes op de i: hij was de eerste die een speciaal
type van letterzetten ontwikkelde. We passeren een sacramentstoren en krijgen nog
wat kunsthistorische uitleg bij een fraai rechtopstaande grafsteen, een zogenaamde
kwartierstaat waar we de vier (quatre/kwartier) wapenschilden onderscheiden van
een ridder en zijn vrouw.
Via het St.-Jozefscollege of bekende
jezuïetencollege (waar voormalig
premier en Brabants trekpaard
J.L.Dehaene als leerling ooit eens
een varkentje losliet!) lopen we naar
’t Gasthuis, het stedelijke museum
dat gehuisvest is in het OudHospitaal dat tot 1901 nog dienst
deed en vooral de arbeiders met
ademhalingsproblemen
terecht
konden.
Op
het
voorplein
staat
het
standbeeld – er staan er nogal wat in Aalst! – van een rondbuikige Valerius de
Saedeleer. Aan hem, maar ook aan de andere BA’s of bekende Aalstenaars zoals
Daens,
Martens,
Boon
en
renaissanceschilder
Pieter
Coecke
zijn
tentoonstellingszalen gewijd. We struinen ook nog even door de Carnavalzaal van
het museum die gewijd is aan de geschiedenis van dit volksfeest.
Rond 17.30 uur zit het ‘denderende dagje Aalst erop, met dank aan de toeristische
dienst van de stad en aan collega Geert die alles perfect wist te stroomlijnen.
INFO:
Dienst Toerisme Aalst, toerisme@aalst.be
www.aalst.be/toerisme en www.facebook.com/aalsttoerisme
Digitale carnavalswandeling: gratis downloaden via www.storynations.com
Boonjaar 2012 www.boon2012.be
www.scheldeland.be (toeristische regio waaronder Aalst ressorteert)
G.M.
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YPERIA…….HET ZOEKEN NAAR EEN EVENWICHT TUSSEN
TOERISME EN BEHOUD VAN TRADITIONELE WAARDEN OP EEN
GRIEKS EILAND
Yperia 2012: reeds voor de tiende maal werd
op het eiland Amorgos een internationale
bijeenkomst gehouden voor het behoud van
het natuurlijk en cultureel erfgoed. De “Cultural
Association of Tholaria Women” nodigt
personen met verschillende achtergrond uit:
architecten, cineasten, fotograven, schrijvers,
kunstenaars, journalisten…
Gedurende een week wordt er gediscussieerd,
doe je archeologische fieldtrips, luister je naar
muziek met traditionele instrumenten, proef je
de authentieke kruidenrijke keuken, leer je
enkele traditionele dansen, enz. Irene
Giannakopoulos van het Aegialis Hotel is de
organisatrice en je gastvrouw.
AMORGOS
Amorgos is het meest oostelijk
gelegen eiland van de Cycladen.
Je bereikt het per comfortabele
ferry vanuit Piraeus. Tijdens de
vaartijd van zeven- tot negen
uren kan je vanop het dek de
los- en laadactiviteiten op de
vele tussenstops gadeslaan of
genieten van het ochtendgloren
of de zonsondergang. Amorgos
is lange tijd verstoken gebleven
van het moderne comfort,
elektriciteit heeft men nog maar
een tiental jaren en ook de enige geasfalteerde weg op het eiland dateert
van toen. Het is een relatief klein eiland (121 km²): met een lengte van 32
km en de breedte schommelt
tussen 12 en 3 km.
De
belangrijkste bron van inkomen
was landbouw, vooral graan
werd er geteeld. De tientallen
typische windmolens op de
heuveltoppen herinneren eraan.
Vroeger was het eiland bosrijk,
maar in 1835 verwoestte een
twintig dagendurende brand het
hele bosareaal en door de
vraatzucht van geiten was het
onbegonnen werk terug jonge

boompjes te planten. Nu vinden de 1900 bewoners van het eiland hun
broodwinning in het toerisme: voornamelijk in kleine hotelletjes, het
verhuren van vakantieverblijven, winkeltjes…
Het eiland telt prachtige kliffen en in de baaien kleine stranden, meestal
alleen te voet bereikbaar. Op veel plaatsen zie je de “antimamalo”: golven
die krachtig van het land terugkeren en tegen de aankomende golven
beuken.
Hevige winden kunnen het ganse jaar voorkomen.
Doorheen het heuvelachtig landschap werden wandelpaden gemarkeerd,
meer geoefende klimmers kunnen de rotsachtige en steile Krikelos
beklimmen met zijn 821 m. de hoogste heuveltop van het eiland.
Reeds voor onze jaartelling
was het eiland wegens zijn
geografische
ligging
een
passagestop
tussen
Griekenland en Klein-Azië en
kende dus een bloeiperiode
dankzij
commerciële
en
scheepvaartactiviteiten.
Het
eiland bestond uit drie kleine
stad-staten met o.a. eigen
munten die je nu nog in musea
kan
terugvinden.
In
de
geschiedenis is de “Slag om
Amorgos” bekend omdat het leger van Alexander de Grote de hegemonie
van Athene doorbrak. Nadien werd het eiland talrijke keren bezet, o.a. door
de Byzantijnen, de Venetianen - die in Tholaria een kasteel en wachttoren
bouwden die nu nog bewaard zijn -, de Ottomanen, de Turken…. Door zijn
ligging was het een uitgelezen doelwit voor piraten. In de moderne
geschiedenis ontwikkelde het eiland zich vooral dank zij de GrieksOrthodokse kerk die er het onderwijs uitbouwde, en nu nog een sterke hand
heeft in de ontwikkeling door haar grootgrondbezit.
TOERISTISCHE TROEVEN
Het belangrijkste culturele en religieuze
monument op het eiland is het klooster van
Hozoviotissa. Het dateert uit de 11e eeuw
en werd op een hoogte van 300 m. boven
de zeespiegel uitgehouwen in de
rotswand. Het hagelwitte klooster telt niet
minder dan 100 kamers verspreid over
acht verdiepingen en bovenaan de kerk. In
de sacristie kan je talrijke kunstschatten,
waaronder een beroemde icoon van de
Maagd Maria, bewonderen. De inspanning
van het klimwerk wordt beloond met een
glas water en een glaasje likeur.

In het noorden van het eiland,
boven de haven van Aegilai,
liggen verscholen in de
heuvels de dorpjes Ormos,
Potamos, Lagada en Tholaria.
Vanuit de baai verborgen om
piraten niet aan te trekken.
Dorpjes die je enkel via de
nauwe steegjes en trappen te
voet kan verkennen: wit
geschilderde huisjes in een
typisch
Cycladische
architectuur. In Lagada kan je
klimmen naar het minuscule rotskerkje van Agia Triada.
In Tholaria (foto hierboven) vind je nog Romeinse graven en bij het kerkje
een
merkwaardige
taverne/kruidenier;
uit
de
naam
“Kafeouzomezedopantopolio”
kan je afleiden dat je er ouzo
kan drinken, een meze eten
en wat voorraad opslaan. Een
generatie geleden waren deze
dorpjes
enkel
te
voet
bereikbaar.
Via
deze
monopatia (ezelspaadjes) kan
je nu nog van dorp tot dorp
wandelen.
Hora, de hoofdstad van het
eiland,
telt
vierhonderd
inwoners. Ook tegen de
heuvel gebouwd, uit het zicht van de piraten, en is vooral aantrekkelijk door
zijn groot aantal (40) byzantijnse kerkjes, zijn Venetiaans kasteel en zijn
windmolens. In de smalle steegjes vind je gezellige tavernes met
schaduwrijke terrassen en winkeltjes. In het archeologisch museum vind je
lokale opgegraven schatten.
In het kleine St. George Valsamitisklooster
ontmoet je de sympathieke zuster Irene. Het
klooster
werd
gebouwd
boven
een
waterorakel. Zij zal je graag inwijden in haar
icoonschilderkunst. Tijdens een wandeling in
de onmiddellijke omgeving zou je
veel
positieve energie kunnen opdoen.
Tijdens de natuurwandelingen zal je nog
restanten
vinden
van
waterputten,
windmolens, hellenistische torens, wrakken
van gezonken schepen….het eiland was eens
het decor van Luc Bessons’ film “Big Blue”.

HET PAASFEEST
Yperia wordt steeds de
week
na
Pasen
georganiseerd.
We
reisden enkele dagen
vroeger af zodat we het
Paasfeest
konden
bijwonen. Pasen is voor
de Grieken belangrijker
dan
Kerstmis,
men
begroet elkaar met zalig
Paasfeest en gelukkig
Nieuwjaar.
Het
hele
paasgebeuren
neemt
twee weken in beslag,
met hoogtepunten tussen
Witte
Donderdag
en
Paasmaandag:
het
schilderen
van
witte
madeliefjes
op
de
straatstenen,
het
versieren met bloemen
van het epitaaf, de
grootmoeders uit het dorp
die de ganse nacht
waken bij het graf, de
nachtelijke processies, de
middernachtdienst
gevolgd door vuurwerk en
het traditioneel paasmaal: lam met rozemarijn. Op Pasen offert men
“paschiatika” en eet de ganse dorpsgemeenschap van de geofferde
eetwaren: brood, wijn, olijven, raki. Families die tijdens het voorbije jaar een
geliefde verloren eten dit op bij het graf. Op Paasmaandag wordt een
Judaspop verbrand en zijn er traditionele volksspelen, zoals zakkenlopen,
haasje-over-wippen, …
De daaropvolgende dagen worden drie copies van de Maria-icoon van het
klooster van Hozoviotissa via de ezelspaden processiesgewijs tussen de
verschillende kerken van het eiland gedragen. Om het kwartier hoort men
voetzoekers en weet je waar de stoet zich bevindt in de heuvels.
TRADITIERIJK EILAND
Een greep uit de vele in ere gehouden tradities.
De lokaal gebrouwen raki (met honing) staat op 26 juli in de havenstad
Katapola centraal. Rond de Agia Pareskevi vindt elk jaar het
“aardappel”festival plaats. Ruim 2000 bezoekers van het eiland en van de
kleine Cycladen komen bidden voor het miraculeuze beeld van deze heilige
en eten er een typische aardappelschotel die bereid wordt met de
offergaven van enkele welstellenden.

YPERIA 2012
Het doel van deze bijeenkomst is
om
in
een
internationaal
gezelschap
en
vanuit
verschillende
disciplines
elementen aan te reiken om het
cultureel, natuurlijk en religieus
erfgoed te bewaren.
Op het eiland is vooral de natuur
kwetsbaar door de ontwikkeling
van het toerisme. Zo brachten we
een
bezoek
aan
de
landbouwnederzetting
van
Asfontylitis, een grasland hoog in
de heuvels en enkel tijdens de zomermaanden bewoond. Het toeristisch
uitbaten van een mooie strandbaai, enkel bereikbaar via deze nederzetting,
zou de leefomstandigheden van deze veeboeren in hun typische hoevetjes
(verstoken van moderne nutsvoorzieningen), de rotstekeningen en de met
stenen afgezoomde percelen verstoren.
Tijdens deze bijeenkomst werd een begin gemaakt van het opstellen van
een dossier om het klooster van Hozoviotissa door Unesco als
werelderfgoed te laten erkennen.
Het hoeden van geiten is niet meer zo populair, waardoor de muurtjes die
de verschillende graspercelen omzomen, in verval geraken. Met
vrijwilligerswerk zou men deze muurtjes terug willen herstellen.
Het internationaal filmfestival van Thessaloniki organiseert tijdens Yperia
een kompetitie van toeristische kortfilms.
Yperia 2013 dat zal plaats vinden van 8 tot en met 13 mei 2013 is een
uitgelezen voorbeeld om de verschillende aspecten van duurzaam toerisme
op een relatief klein eiland te leren kennen.
AEGIALIS HOTEL & SPA
De gasten van Yperia
verblijven
in
het
familiegerunde
Aegialis
Hotel & Spa. Het hotel telt,
verdeeld over vijf blauwwitte
gebouwen,
55
luxueuze
kamers
met
balkon en uitzicht over het
haventje en de baai van
Aegilai. Sinds enkele jaren
heeft
het
ook
een
uitgebreid aanbod van
wellness behandelingen.
Het geheel is opgetrokken
in cycladische stijl zonder
hoogbouw, met tal van voorzieningen voor duurzame uitbating.

In het intieme Ambrosiarestaurant kan je proeven van “patatato”, “fava”,
“favokeftedes”, traditionele lokale gerechten uit grootmoeders keuken.

Praktische info:
 Blue Star Ferries vertrekken in de vooravond vanuit Piraeus en
leggen ’s nachts aan op Amorgos, Terugvaart ‘s nachts met
aankomst in Piraeus rond het middaguur. In de winter een viertal
overvaarten, vanaf Pasen dagelijks. (www.bluestarferries.com).
Tussen de luchthaven van Athene en de haven rijden er bussen en
een metro (wel overstappen)
 Tijdens de zomermaanden is er beperkt busvervoer. Hotelbusjes en
taxi’s zorgen voor lokaal vervoer. Mogelijkheid van het huren van
een auto of motor.
 Er zijn dagelijks ferryverbindingen met de Kleine Cycladen
 Amorgos is een wandeleiland, de meeste paden zijn bewegwijzerd.
Ook kaartmateriaal is voorhanden. Door het ontbreken van bomen is
er weinig schaduw en op de heuvelruggen kan er soms een hevige
wind staan. Aanbevolen wandelseizoen is de lente omwille van zijn
bloemenpracht en geurige kruiden.
 Over het algemeen zijn buitenlandse toeristen mits aangepaste kledij
welkom bij de erediensten. Enkel in Lagada waren we niet welkom.
 Gasthotel tijdens Yperia: Aegialis: www.amorgos-aegialis.com
INFO over Yperia: http://www.yperia.gr/
D.V.H.
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OP DE BOEKENPLANK
GO SLOW FRANKRIJK
Sinds het ontstaan van de slow foodbeweging in Italië is
“slow” een waar reisconcept geworden waarbij de nadruk
vooral gelegd wordt op kwaliteit en lokale culinaire
producten. Uiteraard past dit concept ook voor Frankrijk met
zijn vele tradities in wijn, kaas, charcuterie en
terroirgerechten. Elk adresje in deze gids, van “chambre
d’hôtes” tot kasteeltje kreeg een uitgebreide beschrijving
van de duurzame accommodatie en de filosofie van de
uitbaters. Je kan terecht in een kasteeltje waar men oude
orgels restaureert, in het eerste groene hotel van Frankrijk,
een oud handelshuis, een chalet in de bergen... Opvallend
vele uitbaters zijn inwijkelingen op zoek naar “het minst
onbedorven plekje in Frankrijk” . In de gids vind je 47
adresjes waar je onthaast in een natuurlijk kader en proeft van de (h)eerlijke keuken.

Een uitgave van Kosmos, 2012, 258 pagina’s, € 19,95.
D.V.H.

DE VLAAMSE ARDENNEN: ZIEN, PROEVEN, BELEVEN
Het is verwonderlijk dat over één van de mooiste regio’s
van Vlaanderen zo weinig toeristische gidsen bestaan.
Deze gids van VRT radiojournalist Marc Peirs vult deze
leemte goed op. Zijn vlotte pen gidst je door zeven
gebieden waar cultuurhistorische schatten, natuurpracht
en streekspecialiteiten in overvloed aanwezig zijn. Voor
iedere stad geeft hij als aanzet voor een bezoek “drie
musts” die een voorsmaakje geven wat er zoal te
ontdekken valt. In tal van kaderstukjes vertelt de auteur
boeiende historische en folkloristische feiten of verhalen.
Hoewel de streek zich uitermate leent tot wandel- en
fietstochten zijn deze eerder summier aangegeven.
Praktische informatie vind je terug via websites die per
gemeente gerangschikt zijn.
Een uitgave van het Davidsfonds, 2012, 210 p., € 29,95
D.V.H.
ARGENTINIE
Een reisgids van National Geographic is steeds een
uitnodiging om te vertrekken. In deze Argentinië-gids ontdek
je het moderne Buenos-Aires, bezoek je de natuurpracht van
Patagonië, droom je van de gaucho’s op de Pampas,…
Wandel- en autoroutes met kaartmateriaal geven een eerste
aanzet om een stad of streek te verkennen. Tips leiden je
naar een estancia, een wijndomein, een paleontologisch
museum,… Zoals steeds in de National Geographic
prachtige kleurenfoto’s, handige kaarten en uitgebreide
praktische info.
Een uitgave van Kosmos, 2012, 338 p., € 24,95
D.V.H.

*****

PERSBERICHTEN
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/perscommuniques/persall-29.aspx
PERSNIEUWSBRIEVEN
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/persnieuwsbrieven/nieuwsall-30.aspx
VERSLAGEN VAN PERSCONFERENTIES EN WORKSHOPS:
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/verslagen/verslagensecure-27.aspx
Medewerker: Guy Meus
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