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COLLEGIAAL
In deze nieuwsbrief vind je een verslag van het bezoek van onze vereniging aan
Beringen. Tijdens een persreis in de Périgord ontdekten we dat naast de grotten van
Lascaux deze regio voldoende boeiende facetten heeft om er een geslaagde
vakantie door te brengen.
Op zaterdag 14 september heeft BFTP afspraak in Haspengouw, meer
bijzonderheden volgen in een aparte mailing.

****
BERINGEN IS DE TOEGANGSPOORT TOT DE MIJNSTREEK!
Zowel Toerisme Beringen als BFTP organiseerden op zaterdag 22 juni 2013 een
studiebezoek aan Beringen. Alles werd netjes gecoördineerd door collega Hans Put.
Gespreid over een ganse dag werd het nieuwe kantoor van Toerisme Beringen
voorgesteld, een leerzaam bezoek aan het nieuwe Mijnmuseum en de oude
gebouwen. Na een lunch in het Casino volgde een wandeling door de cité. Een
bezoek aan de imposante mijnkathedraal, de nabijgelegen Fatih moskee en Barak
55 maakte de dag compleet.
WELKOM IN BERINGEN
Het was schepen van Toerisme, Gilbert
Lambrechts, die de 24 aanwezigen
mocht verwelkomen en Beringen
voorstelde. Als derde grootste stad van
Limburg, behoort Beringen tot een
industrieel erfgoed. Het is de enige
mijncité die nog bijna volledig is.
Lambrechts: “Wij zijn ook fier dat we
half april van dit jaar het Toerisme
bureau
hebben
geopend.
Ook
toekomstgericht gaat er heel wat
veranderen. Zo komt er op de mijncité
een zwembad en een avonturenberg. Met de talrijke schatten die nu nog onder de
grond zitten wordt ook al gedacht aan het zogenaamde “schaliëngas”. Buiten de
mijncité is er dan ook nog onder meer de vallei van de Zwarte streek, de vele
wandelwegen en het fietstoerisme”.
Vervolgens stelde de gids, Willy Stevens, voor om eerst een promotiefilmpje te
bekijken van het verleden en heden van Beringen. Nadien bracht hij ons naar het
kersverse Toerisme kantoor van Beringen. Een mooie persmap werd overhandigd
over “Beringen, de toegangspoort tot de mijnstreek!”, “Het 70 jarig bestaan van de
Mijnkathedraal St.Theodardus Beringen – Mijn” en meer info over de bekende
archeoloog Henri Lacoste. Ook een zeer verzorgde brochure van Beringen, anno
2013, werd aan alle aanwezigen overhandigd.
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INTERACTIEF NIEUW MIJNMUSEUM
Het was gids Rudy Maryn die op een
zeer boeiende wijze de leden van
BFTP rondleidde in het nieuwe
Mijnmuseum, waar eerst kennis werd
gemaakt met het werk in de
ondergrond en het leven rond de
mijn. Ook de woelige sluitingsperiode
kwam aan bod. Langs diverse zalen
gaf hij duidelijk uitleg over de
afdieptorens, het leven van de
mijnwerkers. Hun verenigingsleven,
het leven onder de grond en de
sociale onrust werd uitvoerig uitgelegd.
Spannend werd het als de genodigden moesten afdalen in de kelder van het
mijnmuseum. Alles werd daar nagebouwd met authentieke stukken. Op een
bevlogen wijze gaf gids Rudy Marijn uitleg over de stutten van grove den onder de
grond, het treinverkeer zowel onder als boven de grond, de schietmeesters die met
stielkennis zeer goed overweg konden met de dynamietstaven. Ook de vooraf
aangekondigde oorverdovende “authentieke” geluiden deden vele bezoekers naar
hun oren grijpen.
DE OUDE MIJNGEBOUWEN
Op wandelafstand kwam men in de
oude mijngebouwen. Stil werd het
toen men in de enorme grote
badzaal kwam van de mijnwerkers.
Ook de originele kasten, waar nog
oude kalenders hangen en foto’s van
mijnwerkers die via een bandopname
hun verhaal kwijt konden is boeiend
om zien. De kledij om af te dalen in
de mijn moest van katoen zijn, aldus
gids Rudy. Vervolgens legde men
minutieus de weg af naar de oproep
voor de 8 diverse treinen. Eerst
moest men langs de “lampenzaal”, waar de vrouwen de mijnwerkerslampen
onderhielden, om te melden of men al of niet een nieuwe lamp nodig had. Via een
controlesysteem van diverse penningen kon men zijn zogenaamde “zelfredder”
ophalen en konden de opzichters zien of men boven of beneden was. Op weg naar
het grote station (bezettingszaal) trokken de mijnwerkers tenslotte naar het
materiaalmagazijn, waar ze het nodige materiaal konden ophalen. Uiteindelijk was
het wachten op één van de vier liftkooien die hun tegen 55 km per uur 789 meters
diep brachten. In één kooi konden 80 mijnwerkers staan. Ook de losvloer, waar 8 à
12 ton kolen naar boven werd gebracht, en de steenkoolwasserijen spraken tot de
verbeelding. Terug op het gelijkvloers werd nog getoond hoe men een gekwetste via
de treinsporen wegbracht. Dit alles gaf iedereen een zeer duidelijk beeld van het
harde en gevaarlijke werk van de mijnarbeiders. Respect en bewondering!
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DE MIJNKATHEDRAAL
Na een lekkere lunch in het “Casino” (niet letterlijk
te nemen) nodigde gids Willy Stevens ons uit voor
een wandeling in de cité op weg naar de
zogenaamde “Mijnkathedraal”. De benaming zelf
verwijst naar de grote en rijk aangeklede kerken die
de verschillende mijnmaatschappijen in de
Limburgse Kempen lieten bouwen in hun
arbeiderswijken. Deze imposante Sint-Theodardus
kerk werd tijdens W.O.II gebouwd in Byzantijnse
stijl, onder leiding van architect Henri Lacoste. De
heel bijzondere betonnen glasramen hebben
momenteel erg te lijden van betonrot, maar 5 jaar
geleden werd architectenbureau Karel Breda
aangesteld om dit belangrijk oeuvre te restaureren.
Een proefrestauratie is gestart om de techniek van
de betonnen glasramen te kunnen optimaliseren
om zo roestvorming van de wapeningen in de
nieuwe
panelen
te
voorkomen.
Diverse
verenigingen hebben trouwens een uniek
programma uitgewerkt om deze kerk in de kijker te stellen. Zo is er van zaterdag 31
augustus tot en met 8 september 2013 een tentoonstelling. Meer info is alvast te
bekomen bij collega Hans Put (tel. 0032 475 588 915). De vrij donkere kerk maakt
een allusie hoe het in de mijn er uit ziet. Het is in feite een soort kloosterkerk in
oerdegelijke Belgische baksteen gebouwd. Het glas van de glasramen zelf is nog
afkomstig van Val Saint Lambert en rond het altaar is veel Carrera marmer verwerkt.
Een preekstoel is niet aanwezig, maar tijdens de W.O.II kwamen er heel wat
gelovigen naar de kerk, temeer er toen al elektrische vloerverwarming was. De
doopkapel, momenteel in restauratie, is één van de paradepaardjes van de
kerkfabriek.
Tenslotte werd nog een bezoek
gebracht aan de Fatih moskee, die in
1994 in gebruik werd genomen.
Deze mooie Turkse moskee geeft
een
uniek
accent
aan
de
multiculturele
uitstraling
van
Beringen. De Ottomaanse bouwstijl
is te herkennen aan de twee
minarettorens en aan de koepel.
Binnen zijn mooie handgeschilderde
wandtegels te zien.
Alles werd afgerond met een bezoek aan “Barak 15”, een tentoonstellingsruimte over
de interessante geschiedenis van de migratie in Beringen. De naam van “Barak 15”
verwijst naar een barak uit het Russische Krijgsgevangenschap. Centraal in deze
tentoonstelling is de tijdsband. Er werd veel aandacht geschonken aan de periode
tussen de bouw van het Russische Krijgsgevangenschap (1942) en de Mijnramp van
Marcinelles (8 augustus 1956), die het einde betekende van de georganiseerde
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Italiaanse migranten. De naam
“Barak 15” verwijst ook naar de
houten barakken die als eerste
huisvesting
dienden
voor
de
duizenden Poolse en Italiaanse
mijnwerkers en hun families die naar
Beringen kwamen. De dag werd
afgesloten met een lekkere Poolse
vodka in de nabijgelegen “Polonez”
herberg.
INFO: Dienst Toerisme Beringen”,
Toeristisch Onthaal Limburg,
Koolmijnlaan 203, 3582 Beringen, tel +32 (0) 11 42 15 52.
toerisme@beringen.be of www.toerismeberingen.be
PERSINFO: Bjorn DANIELS bjorn.daniels@beringen.be
M.S.
*****

HET KLEURENPALET VAN DE PERIGORD
De Dordogne, toeristisch beter
bekend als de Périgord, ligt in de
regio Aquitanië, met als prefectuur
Périgeux en als onder-prefecturen
Bergerac, Sarlat en Nontron. Van
de economische activiteit in de
regio is het toerisme goed voor 22%
dankzij 3 miljoen toeristen en 26
miljoen overnachtingen met een
aanbod 110.000 bedden in 222
hotels,
3000
B&B,
15
vakantiedorpen, enz.
Van marketingstandpunt uit is het
niet
aangewezen
om
twee
verschillende namen te gebruiken
om dezelfde regio te promoten. De
naamkeuze van de internationale
luchthaven in Bergerac wijst al op dit probleem: Bergerac Airport Dordogne Périgord.
Emily James, marketing verantwoordelijke van de luchthaven nodigde samen met de
pr van verschillende toeristische diensten de internationale pers uit voor een bezoek
van 17 tot en met 19 april.
Toeristisch gezien onderscheid je vier gebieden: de «Périgord Vert » een
natuurgebied (Périgord Limousin) met rivieren, weiden en bosrijke heuvels, de «
Périgord Blanc », centraal gesitueerd en genoemd naar de witte streeksteen met de
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kathedraalstad Périgueux en zijn talrijke truffelvindplaatsen, de « Périgord Pourpre
» is de streek van de Bergeracwijnen en de « Périgord Noir » kan zich roemen op
belangrijke prehistorische sites.

BASTIDES
Om
veiligheidsen
gezondheidsredenen (de pest) trok men
in de middeleeuwen van het platteland
naar
de
beschermde
versterkte
omgeving van kastelen en kerken. In
deze regio liep daarenboven de
scheidingslijn tussen de Franse en
Engelse
troepen
tijdens
de
Honderdjarige Oorlog. Bewoners van
deze bastides verkregen in ruil voor
onderhoudsdiensten privileges, zoals
marktdagen en lagere belastingen dan
op het platteland. Deze stadjes
kenmerken zich door een identieke plattegrond: rechthoekig stratenpatroon rond een
kerk met donjon, een marktplein en een verstrekt kasteel. Parallel met de
hoofdstraten liepen achter de huizen smalle straatjes (ruettes) meestal met een open
riolering. Je vindt deze bastides in het grensgebied tussen de Périgord Noir en
Pourpre.
Eymet: een pareltje van een bastide gebouwd
in 1270. Het stadje verandert tijdens de
Honderdjarige Oorlog voortdurend van heerser
en het werd in 1535 een protestants bolwerk.
Het centrale plein wordt omringd door
arcadengalerijen. Het wonen boven de
arcaden en boven straten leverde ook
vrijstelling
van
belastingen
op.
Een
thematische wandeling leidt je tot aan de
Dropt, waar eertijds een druk verkeer was met
“gabares”, die wijn, graan en hout naar
Bordeaux vervoerden. Je loopt langs het in
1830 deels verwoeste kasteel met donjon en
omwallingen, langs oude houten en in gotische
stijl gebouwde huizen. De ruettes, eertijds
afvalgoten, evolueerden tot met bloembakken
versierde voetgangerssteegjes. Eymet is
misschien niet de meest gekende bastide,
zoals Monpazier dat zeer toeristisch
ontwikkeld werd, maar je kan er nog rustig ronddwalen. Twee andere themaroutes
leiden je er langs riviertjes en meren en doorheen wijngaarden. Het aangename
leefkader trekt vooral Engelsen aan, zij zouden zowat de helft van het
bewonersaantal uitmaken.
Info: www.eymet-perigord.com en www.pays-des-bastides.com
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1001 KASTELEN
In een regio die lange tijd het toneel
geweest
is
van
een
steeds
verschuivend strijdtoneel tijdens de
Honderdjarige Oorlog en de niet
minder dan acht religieuze oorlogen
op het einde van de 16e eeuw, is het
niet onlogisch dat in elk dorp of stad
minstens één versterkt kasteel staat.
Ook de meeste kerken kregen
kantelen,
versterkte
torens
en
schietgaten. De eerste romaanse
burchten werden na verwoesting
meestal
in
gotische
stijl
heropgebouwd en uitgebreid. Deze
kastelen zijn deels in openbare handen, deels in privé bezit. Meestal
noodgedwongen om financiële redenen openen privéeigenaars hun kasteelpoorten
voor bezoekers. Wij bezochten zo nabij Périgueux het Château des Bories, in
gotische stijl en met imposante torens aan de oever van de Isle. Het is een
schoolvoorbeeld van een kasteel dat van een militaire, een woonfunctie kreeg.
Tijdens de zomer is op werkdagen het deels nog bewoonde kasteel met zijn
indrukwekkende binnentrap in één van de torens, en enkele aangeklede zalen met
o.a. een keuken en een zaal met wandtapijten te bezoeken, op zondag komen de
negen eigenaars (broers en zussen) er in familieverband bijeen. Ieder van hen heeft
i.v.m. het onderhoud van het kasteel een eigen taak. Bij het kasteel hoort een
boerderij van 120 ha. Kinderen kunnen er aan een zoektocht deelnemen.
Eén van de meest bezochte kastelen, dikwijls als filmlocatie gebruikt (o.a.Jeanne
d’Arc) is het Château de Beynac. Een imposante feodale burcht uit de 13e eeuw met
vestingmuren, slotgrachten en schietgaten. Schitterend panorama vanop de 150 m
hoge donjon. Grote zaal met spitsbooggewelven, een keuken deels ingericht door de
decorbouwers van Luc Besson, een wapenzaal en een gotische kapel “Notre Dame
de Beynac” met fresco’s.
Het dorpje Bynac is één van “les plus beaux villages de France” en telt een
archeologisch park.
INFO: www.chateaudesbories.com, www.beynac-en-perigord.com
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SARLAT
Wellicht het meest gekende stadje in de Périgord
Noir. Een middeleeuws stadje dat dank zij André
Malraux, minister van cultuur en uit de streek, als
eerste gebruik maakte van zijn projecten voor
renovatie en bescherming van historische centra.
Het stadje met bisschopszetel was meermaals het
strijdtoneel van het Frans-Engelse conflict en de
godsdienstoorlogen. In 1962 werd het als een
voorbeeldproject
van
historische
stadsherwaardering voorgedragen en niet minder
dan 300 monumenten werden in ere hersteld. Het
autovrije centrum wordt als het ware kaarsrecht in
tweeën gedeeld door de Rue de la République Op
woensdag(voedingswaren)
en
op
zaterdagvoormiddag (algemene markt) kan je er
werkelijk op de koppen lopen. Wil je rustig van dit
stadje genieten dan zijn de zomermaanden te
mijden.
Vooral ’s avonds kan je in dit stadje genieten van
een dwaaltocht door met gaslantaarns verlichte
straten. Het is rijk aan hôtels (patriciërshuizen),
vakwerkhuizen,
trapstraatjes,
en
sfeervolle
pleintjes. De toeristische dienst werkte een gamma
van rondleidingen uit: dag- en avondrondleidingen,
verhaal- en gekostumeerde wandelingen.
Niet te missen: in een glazen liftkooi stappen in de
toren van de voormalige Eglise Sainte-Marie (nu
overdekte markt); de hydraulische lift stijgt boven
de opengemaakte toren uit en biedt gedurende 12
minuten een prachtig panorama van de stad en de
omgeving. Vanop de grond biedt zulke lift ook geen
visuele pollutie van de kerktoren.
INFO: www.sarlat-tourisme.com
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PERIGUEUX
De prefectuurhoofdstad is in feite een
samensmelting van het GalloRomeinse Vesunna en de rond een
klooster gebouwde nederzetting van
Puy-St.-Front. Het is een heel
aangenaam provinciaal stadje met
zo’n vijftigduizend inwoners, het telt
schaduwrijke
winkelstraatjes
en
pleintjes en niet minder dan 39
geklasseerde
historische
monumenten.
Niet te missen het Gallo-Romeins
gedeelte van de stad met de
overblijfselen van een arena, de
toren van de godin Vesunna, een Gallo-Romeinse vestingmuur en het nieuwe, door
architect Jean Nouvel ontworpen, glazen Vesunna museum over de overblijfselen
van een Romeinse villa. Dit museum heeft twee thematische parcours: het stads- en
openbare leven en de woning met het privéleven.
Het middeleeuwse Périgueux is geconcentreerd
rond de St Front-kathedraal, (werelderfgoed)
gebouwd op de restanten van een kerk uit de
zesde eeuw en op een basiliek uit de 12e eeuw.
De huidige koepelkathedraal is een uniek
bouwwerk in Frankrijk: opgetrokken met als
grondoppervlak een Grieks kruis en met veel
Byzantijnse stijlelementen. Verder trekt een 17e
eeuws barokretabel “De boodschap van de
engel aan Maria” bijzondere aandacht. Rond de
middeleeuwse stad stonden vroeger 28
versterkte torens en 12 poorten, eentje kan je nu
nog beklimmen: de tour Mataguerre die zijn
naam ontleent aan een Engelsman die er 17 jaar
gevangen heeft gezeten. Verder kan je in het
Quartier du Puy-Saint-Font wandelen langs
enkele
prachtige
renaissancehuizen,
herenhuizen met gebeeldhouwde gevels, en
twee interessante musea bezoeken: het Musée du Périgord en het Musée Militaire.
Met een stadsgids kan je privéhuizen (waaronder een prachtig vierkant trappenhuis)
bezoeken.
Niet te missen op woens- en zaterdag de markten waar je het hele gamma van
streekproducten kan proeven: in de lente en zomer de aardbeien (met o.m. de
lekkere Garriguette), pruimen en noten en in de herfst en winter kastanjes,
paddenstoelen, en last but not least de truffels. Het hele gamma van
ganzeleverproducten vind je er het hele jaar door.
INFO: www.tourisme-perigueux.fr
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BERGERAC
Bergerac is voor wie per vliegtuig reist,
de toegangspoort tot de Périgord. In
tegenstelling tot Périgueux is het eerder
een handelscentrum. Historisch gezien
was het een bolwerk van de hugenoten,
dit in tegenstelling met Périgueux en
Sarlat die tot het katholieke kamp
behoorden. Richelieu verdreef in 1629
de protestanten en intellectuelen en
handelslui vertrokken naar Nederland en
Engeland.
Het historisch centrum aan de Dordogne
rivier was eertijds een belangrijke haven
waarbij per gabarre wijn en tabak
vervoerd werden naar Bordeaux. Velen
associëren Cyrano de Bergerac, een
creatie van Edmond Rostand, met deze
stad, doch er is geen enkel bewijs dat hij
hier ooit geweest is. De stad heeft wel
een standbeeld van t Cyrano met zijn
kenmerkende neus op een gezellig
pleintje geplaatst.
In de oude stad, een klein doolhof van
smalle straatjes dat langzaam afdaalt
naar de rivier, wandel je langs
vakwerkhuizen en renaissancehuizen.
Het Maison Peyrarède herbergt het
Musée d’Anthropologie du Tabac waar je
kan kennis maken met 3000 jaar
geschiedenis van deze plant en je kan er
een
prachtige
collectie
pijpen
bewonderen. In het Maison des Vins de
Bergerac (vroeger het Cloître des
Recollets) ontdek je de grote variëteit
van wijnen uit de Bergerac; je kan er 5
wijntypes en 13 appellations van de
regio proeven, waaronder de rode
Pécharmant, de witte droge Montravel en de likeurwijnen Monbazillac en
Saussignac.
“Destination Vignobles” is een logo van wijnkastelen langs de “Route des Vins”. 66
wijnproducenten hebben zich verbonden om de bezoekers een kwalitatief onthaal te
bezorgen met begeleidend proeven van wijn (uit glazen en niet uit plastieken
bekertjes!). Een voorbeeld hiervan is het Château Haut Garrigue. Eigenaars zijn
Ieren die wijnervaring opdeden in Zuid-Afrika en nu een wijndomein beheren in
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Saussignac; je kan er hun eigen wijnen en grand cru classés proeven, maar ook aan
kookateliers deelnemen met “food & wine pairing”, enz.
INFO: www.bergerac-tourisme.com, www.vins-bergerac.fr, www.feelywines.com

TOCHTJE PER GABARRE OP DE DORDOGNE
De Dordogne-rivier is niet over het hele
traject bevaarbaar, er zijn enkele
stuwdammen
gebouwd
met
elektriciteitscentrales.
Het
mooiste
vaartraject vertrekt in La RoqueGageac. Met een audiogids (ook in het
Nederlands) krijg je informatie over de
geschiedenis van de scheepvaart
(vroeger
werden
de
gabarres
voortgetrokken via de dijken, het loon
van de trekkers werd betaald in zout –
vrouwen ontvingen de helft minder -). Je
passeert de kastelen van Malartrie,
Lacoste, Marqueyssac en Castelnaud.
Als je na een half uurtje varen in de verte
het kasteel van Milandes bemerkt, ooit
bewoond door Josephine Baker met
haar adoptiekinderen, maakt de boot
rechtsomkeer. Voor je terug aanlegt
passeer je nog een 16e eeuws gebouw
waar pestlijders in quarantaine werden
gehouden.
Roque-Gageac is als het ware tegen een
verticale rotswand gebouwd; het levert
mooie
fotobeelden
op
van
de
weerkaatsing van de huizen in het water.
Je ziet in de rotsen nog restanten van vroegere bewoning en ook een uit de rotsen
gehouwde kerk uit de 17e eeuw. In 1957 werden enkele huizen verpletterd door een
600 m3 grote rotsblok.
INFO: Gabares Norbert www.norbert.fr

DE
HANGENDE
MARQUEYSSAC

TUINEN

VAN

Vanop de gabarre hebben we reeds een
glimp opgevangen van het kasteel van
Marqueyssac; het is niet zozeer het
kasteel dat de moeite loont, maar wel de
“jardins
suspendus”.
150.000
buksboompjes werden in de 19e eeuw
aangeplant. Persoonlijk zijn we niet zo’n
liefhebber van in vormen gesnoeide
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struikvormen, maar hier waren we toch geboeid door de aanleg; de buksstruiken
vormen een harmonie met de lichtglooiende heuvels van de omgeving.
Tweemaal per jaar knippen vijf hoveniers
handmatig de struiken. Na het bukspark
leidt, op een heuvelrug, een rechtlijnig
pad van 1,5 km je naar een belvedère:
130 m boven de Dordogne heb je een
prachtig panorama op de omgeving. De
ene zijde van de heuvelrug heeft een
mediterrane vegetatie, de andere een
Atlantische. Het park heeft een
oppervlakte van 22 ha en telt 6 km
wandelplezier. Vanop het ijs- en
theeterras kan je nog nagenieten van
schitterende vergezichten.
Op donderdagavonden in juli en augustus kan je romantisch wandelen in de met
duizenden kaarsen verlichte tuin.
INFO: www.marqueyssac.com

BRANTOME: TROGLODIETE KLOOSTER
Het was door toedoen van Karel de Grote
dat op de rechteroever van de
meanderende
Dronne
een
benedictijnenabdij gebouwd werd. De
eerste monniken verbleven er in holen,
uitgehouwen uit de zandsteenrotsen.
Vanaf de 11e en 15 eeuw werden
kloostergebouwen opgetrokken. Na de
Franse Revolutie in 1789 werd het
klooster verlaten en het doet nu dienst
als stadhuis. Fascinerend zijn de
grotwoningen en de zaal van het Laatste
Oordeel met raadselachtige basreliëfs,
het grote aantal duivenverblijven, de fontein en de relieken van St Sicaire. Naast de
kloosterkerk staat een op de rots gebouwde oudste klokkentoren van Frankrijk
INFO: www.perigord-dronne-belle.
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CHATEAU DES VIGIERS
Wij logeerden in het Château
des Vigiers, prachtig gelegen
in Monestier, in het hartje van
le Périgord Pourpre op een
terrein van 165 ha met
golfterrein (27 holes), een 16
ha grote wijngaard en een
meer.
Het werd in vervallen toestand
ontdekt door een Zweedse
industrieel, die het volledig
renoveerde tot een 4* hotel.
Zijn echtgenote vond her en
der bric-à-brac en stoffeerde
er het knusse hotel mee.
Verpozen doe je in het
theesalon, bibliotheek of biljartzaal. Het heeft twee restaurants: het gastronomische
“Les Fresques” en de brasserie “Le Chai”. Verblijven kan je in het kasteel zelf of in
“Le Relais”, houten hotelpaviljoenen opgetrokken in de stijl van de droogschuren van
tabak.
INFO: www.vigiers.com

BEREIKBAARHEID
De Périgord is met het vliegtuig bereikbaar via de lagekostenluchthaven van
Bergerac. Vanuit Charleroi vliegt Ryanair tijdens het zomerseizoen op maan- en
vrijdag. Vanuit Rotterdam kan je 4 x per week vliegen met Transavia, zij plannen één
vlucht tijdens de wintermaanden.
De luchthaven ligt 10 minuten rijden van Bergerac. Mogelijkheid van het huren van
auto’s.
Het departement telt geen enkel TGV-station, dichtste stopplaats is Bordeaux.
Slechts één autostrade doorkruist de regio, nl. de A89.
INFO: www.bergerac.aeroport.fr
ALGEMENE INFO: http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/
PERSINFO:
- Dordogne-Périgord :Micheline Morissonneau : promo1cdt24@orange.fr
- Sarlat: Katia Veyret: k.veyret@sarlat-tourisme.com
- Bergerac: Marie-Cécile Grasseau: promotion@bergerac-tourisme.com
- Périgueux: Sarah Boissart: sarah.boissart@perigueux.fr
- Marqueyssac: Nathalie Bapst n.bapst@marqueyssac.com
- Bergerac Aéroport: e.james@dordogne.cci.fr
DVH
*****
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CLEOPATRA: DE EEUWIGE DIVA
In de “Bundeskunsthalle” in Bonn loopt tot
6 oktober een tentoonstelling gewijd aan de
fascinerende figuur van Cleopatra. Deze
tentoonstelling beperkt zich niet tot de
historische figuur van Cleopatra, maar
vooral de invloed die zij gehad heeft in de
loop der eeuwen op diverse kunstvormen.
Cleopatra VII (69-30 BC), de laatste
koningin in het Oude Egypte, is tot op
heden een fascinerende figuur. Bewijs
daarvan is dat deze tentoonstelling niet
minder dat 200 kunstwerken toont, zowel
schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s, films
en video’s.
Wij zagen er ook enkele Vlaamse
wandtapijten met haar als onderwerp.
Cleopatra groeide op in een Egypte dat
twee culturen kende: de Egyptische en de
Grieks-Macedonische
ingevoerd
door
Alexander de Grote. Zij werd geconfronteerd met drie machtige figuren uit het
Romeinse Rijk: Julius Caesar, Marcus Antonius en Octavianus. Met twee van hen
huwde ze en baarde kinderen
In de verschillende zalen zien we de evolutie in de afbeeldingen: van de
Renaissance, doorheen de barokperiode tot op heden.
Twee onderwerpen komen regelmatig voor in de schilderwerken: haar zelfmoord
door een giftige slangenbeet (hoewel dit nooit bewezen is) en het drinken van een
parel.
Ook fragmenten met illustere filmdiva’s worden geprojecteerd: van de stomme film
met Theda Bara, tot Claudette Colbert, Vivien Leigh en Elizabeth Taylor. Ook was zij
een inspiratiebron voor reclamemakers: in 1910 lanceerde Palmolive verschillende
zeepproducten met de oriëntaalse look van Cleopatra. Ook de popwereld (o.a.
Michael Jackson in Remember the Time) gebruikte de Oriëntaalse attributen.
Op het dakterras kan je, ter gelegenheid van deze tentoonstelling, een Oriëntaalse
tuin bezoeken. Naast verschillende soorten palmbomen, maak je kennis met typische
tuinplanten, zoals tamarisk, mirt, papyrus, jasmijn en lotus.
INFO: www.bundeskunsthalle.de
PERSINFO: Sven Bergmann bergmann@bundeskunsthalle.de
DVH
*****
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CULTUEEL NAZOMEREN IN ZEELAND
Reeds voor de dertiende maal organiseert Theaterproducties Zeelandia het
Nazomerfestival op bijzondere locaties. Toneel en muziek in diverse genres worden
geprogrammeerd van 27 augustus tot en met 7september.
In de programmatie komen zowel Nederlandse als Vlaamse artiesten voor. De
Vlaming Alex Mallems voert de artistieke leiding.
Het festival opent in het Slot Moermond bij Renesse met een klassieker van Schiller:
Kabaal en Liefde: het verhaal van een onmogelijke liefde tussen de adellijke
Ferdinand en een arme muzikantendochter Louise, een variatie op Romeo en Julia
van Shakespeare.
Een landduin vormt het decor voor “Happy Days” van Samuel Beckett, een zoektocht
naar de zin van het bestaan.
In de majestueuze Grote Kerk van Veere, het oudste rijksmonument van Nederland,
brengt Muziektheater Transparant en Collegium Vocale “Escorial” van Michel de
Ghelderode. Josse De Pauw en Dirk Roodhooft spelen een drama op leven en dood
tussen een koning en een nar.
Ook recente theaterstukken staan op het programma. Stefaan Perceval regiseert
“Coupure”, een theaterstuk over de watersnoodramp van 1953. In opdracht van het
festival schreef Paul Pourveur “King sweet King”, een verhaal over een Zeeuws
snoepgoedimperium.
Het openluchtpodia op het Abdijplein van Middelburg is dan weer het kader van
diverse muzikale acts, waaronder Ilse Delange, Trijntje Oosterhuis, een Klemzerband
en de Argentijnse muzikant en componist Enrique Noviello. Voor de kids is er een
namiddag met liedjes van Annie M.G. Schmidt
En waarom een voorstelling van het nazomerfestival niet combineren met een
bezoek aan één van de meer dan dertig musea die Zeeland telt. We pikken er eentje
uit in aansluiting met het toneelstuk “Coupure”: Het Watersnoodmuseum Ouwerkerk.
In een aantal caissons laat men je kennismaken van de watersnoodramp van 1953
(www.watersnoodmuseum.nl)
Zeeland leent zich ook tot wandelen in een afwisselend landschap van duinen,
polders, slikken en schorren. Info op www.hetzeeuwselandschap.nl
INFO: www.nazomerfestival.nl
Persinfo: Karen Kroese karen@theaterzeelandia.nl
DVH

*****
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OP DE BOEKENPLANK
ZES EEUWEN ANTWERPSE NATIES
“Zes eeuwen Antwerpse naties” is de 15de
erfgoedgids van de provincie Antwerpen. De
lancering van de gids vond plaats in het magazijn
van Katoen Natie aan Park Spoor Noord. Deze
site groeit stilaan uit tot een verzamelplaats van
het
historisch
erfgoedmateriaal
en
het
havenpatrimonium dat anders verloren dreigt te
gaan. Deken van de Katoen Natie, Fernand Huts,
was dan ook trots om de gedeputeerden van de
provincie Antwerpen, de auteur van de
erfgoedgids en de genodigden in ‘zijn museum’ te
kunnen ontvangen.
Na de natiebaas kwam de auteur van de
erfgoedgids, Johan Eeckelaert, aan het woord. Hij
is historicus en verantwoordelijke voor het
historisch patrimonium van de Katoen Natie. Op
basis van het roerende, onroerende en
immateriële erfgoed van de Antwerpse naties, kon hij het verhaal van de mensen die
de haven door hard labeur uitbouwden achterhalen. Hij besteedde daarbij aandacht
aan het sociale facet en de bijbehorende wantoestanden, de organisatie van de
naties, de eigenzinnige manier van werken en de typische werktuigen. Hij bedankte
de Katoen Natie en andere naties en stouwerijen voor de medewerking.
Als laatste nam gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed Luk Lemmens het woord: “Dit
jaar 2013 viert de Antwerpse haven de 150ste verjaardag van de vrijmaking van de
Schelde. 16 juli 1863 heeft het karakter van deze stad mee bepaald. De
geschiedenis van de Antwerpse haven is een verhaal van opkomst en ondergang,
stagnering en bloei. De erfgoedgids van vandaag vertelt een belangrijk deel van dit
verhaal. Met deze gids wil de dienst Erfgoed van de provincie dit zogenaamde
“kleine” verhaal uit de geschiedenis van de Antwerpse haven vastleggen. Hoewel,
een klein verhaal is dit allerminst. De erfenis van de Antwerpse naties is vandaag
nog steeds voelbaar in de stad.”
Een uitgave van het Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen in samenwerking met de
Dienst Erfgoed van het provinciebestuur Antwerpen. Kostprijs € 10 (zonder
verzendingskosten) en kan besteld worden via mail: cultuurloket@admin.provant.be
Perscontact:Yasmine Delvaux, - yasmine.delvaux@admin.provant.be
AM
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BIJ DE BROUWER - VERHALEN UIT BIERLAND BELGIE
Erik Verdonck, die we vooral kennen van zijn gidsen
over de Ardennen, brengt in dit boek, per provincie
en vervolgens alfabetisch per gemeente, een
overzicht van de brouwers en hun producten. Van elk
bier worden in het kort de smaakkarakteristieken
opgesomd.
Vermelding
van
ingrediënten,
brouwproces, geur-kleur-smaak bij eerste indruk en
afdruk komen heel summier aan bod. Interessant is
het boek wel om zijn weetjes en anekdotes zoals:
hoe een Bolleke De Koninck tappen? hoe een
oestersmaak toegevoegd werd aan de bieren van de
Scheldebrouwerij in Meer? wat zijn refterbieren van
de trappistenabdijen inhouden, enz.
Van elke brouwerij geeft de auteur de website, adres
en bezoekmogelijkheden.
Per provincie vind je ook een overzicht van biercafés,
restaurants met bierkeuken, bierwinkels, fiets en
wandelroutes met bier als thema en biermusea.
Verder vind je een index van de verschillende bieren
en brouwerijen. Ruime bronvermelding.
Geen gids voor bierkenners, maar voor de leek die het bierlandschap wil ontdekken.
Een uitgave van het Davidsfonds, 2013, 322 p. € 24,95
DVH

EEN BARBAAR IN CHINA
Adriaan Van Dis reisde in 1986 doorheen China. In dit
reisverhaal beschrijft hij vijf reistrajecten langs de
zijderoute in Centraal-Azië. Hij voelt zich als
Nederlander een cultuurbarbaar in dit land met zijn
eeuwenoude cultuur
Wat opvalt, is dat de auteur met een sobere taal heel
gedetailleerd kan beschrijven. Zowel zijn teksten over
het bonte stadsleven als de eenzame trajecten vinden
we boeiend. Met een ironische ondertoon en met
gevoel voor humor beschrijft hij zijn reis met vele
vraagtekens, zoals bij zijn zoektocht naar een
zijderupsenkweker.
Een uitgave van Olympus, 2013 (29e druk), 98 p., €
10,00
DVH

17

DE SOK VAN TAPIES - EEN ANDERE KANT VAN BARCELONA
De Rambla en de bouwwerken van Gaudi zijn dé
toeristische trekpleisters van Barcelona, maar met
Eric van den Berg ontdekken we tientallen andere
facetten van deze boeiende stad. De titel van het
boek refereert naar de kunstenaar Antoni Tàpies.
Bij de heropening van het naar hem genoemde
modernistisch museum plaatste hij op het dak
een eerder door het grote publiek afgekeurde
beeldhouwwerk “Calcetin” in de vorm van een
sok. Zo vind je in dit boek nog een dertigtal
kleurrijke
verhalen
en
allerlei
wetenswaardigheden over Barcelona, zoals de
rekenkundige symbolen en het spelen met
getallen in de Sagrada Familia en de plaatsen
waar je nog herinneringen kan vinden van de in
2010 afgeschafte stierengevechten.
Door het lezen van deze reisverhalen bekruipt je
de goesting om de vele voor jou nog onbekende
kanten te gaan ontdekken.
Een uitgave van Atlas Contact, 2013, 2010 p., €
19,95
DVH

*****
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

Medewerkers: André Maes en Marc Seghers
Eindredactie: Didier Van Houts

18

Courrier / Nieuwsbrief / Newsletter

BELGIAN FEDERATION OF TOURIST PRESS
Editors / Rédaction / Redactie
Bethaniënlei 44, B – 2960

Sint - Job - in - ‘t - Goor

Tel./Fax 00 32 3 636 12 42
E-Mail: redactie@bftp.be
Actuele persinfo op onze website: www.bftp.be rubriek: Meet The Press

19

