
KOERIER   VVOG PLUS!  
 
Beelden uit de hiel van Italië ( Puglia, september 2016 )  
 

 

Na een kortstondige onderbreking zijn we hier terug met onze ‘Koerier’, zij het in een  

ander kleedje dan voorheen, deze keer een ‘montage’ van tekst & plaatjes.  Waarmee 

in eerste instantie tegemoet gekomen wordt aan de wens van een aantal VVOG PLUS! 

leden. De makers van dit reisrelaas hopen dat hun product meteen ook een streepje 

aantrekkelijker is voor senioren-in-spe die interesse zouden hebben in de escapades 

van de seniorenvereniging. In deze eerste aflevering ‘nieuwe stijl’ duiken DB & DJ - 

resp. de erevoorzitter en de secretaris van onze vereniging - in de memorabilia van hun 

recente achtdaagse herfstreis naar de hak van de Italiaanse laars.  

 

  

 Zaventem Airport bood op de eerste vrijdag van de herfst nauwelijks 
weerstand aan de zestien PLUS!’ers en drieëntwintig reisgenoten. Zonder 
noemenswaardige tegenstribbelingen werden alle geregulariseerde migranten 

aan boord van Alitalia gehesen. De veiligheid was mooi verzekerd. “Wir 
schaffen das” is op het lijf geschreven van Paul Loose en diens ‘Asteria 
Expeditions’. 

  
De pitstop in Milaan Linate, gehouden ten huize ‘Ferrari’, bleek een 

gepast moment voor een fonkelend prosecco exposé, waardoor het wachten 

op het tweede deel van de vlucht merkelijk opgeleukt werd. Eens in Brindisi 
neergedaald, werd het gezelschap middels de comfortabele ‘Franco Urso’ bus 
afgeleverd in het voortreffelijk ogende ‘Arthotel & Park Lecce’.  

 
                                                    + 
 

Daags nadien kon de feitelijke ontdekkingstocht van Apulië resoluut van 
wal steken, ook letterlijk. Het was intussen zaterdag 24 september geworden.  

 

 

 
 
 



 
Tijdens de eerste busrit al verschafte Debora, onze sympathieke 

Italiaanse gids, in vrijwel moeiteloos Frans alle uitleg van zowat alles en nog 

wat, inclusief haar niet-bestaande relatie met chauffeur Franco. Later zou ze de 
verschafte uitleg - ten bate van één enkel anglofiel echtpaar -  telkenmale in 
extenso overdoen in het Engels, weliswaar tot wrevel van velen onder ons. 

 
Er werd dus letterlijk van wal gestoken in Castro Marina, waarna onze 

bootsman van ‘Onda Blue’, niet zonder zweem van heimwee naar zijn vroegere 

liefdesleven, attent bleef voor Debora’s polyglotte uitleg, mede waardoor de 
uitgesleten kalkrotsen van de steile kustrand tot ieders verbeelding begonnen 
te spreken … 

 
 

 
 

 
De kleurrijke en grillige grottenholtes gaven aanleiding tot enkele 

quizvragen, die de meest slimme onder ons - éénmaal zelfs met “… een hart !”-  

correct wisten te beantwoorden.  
 
Na diepgaande inspectie van enkele ‘raadselachtige’ inhammen, 

waaronder deze van Zinzalusa, werd de kaap gericht naar Santa Cesarea 
Terme. Middels een feilloze ontscheping van het gezelschap in Castro Marina 
werd de dagtrip per ‘Franco Urso’ verdergezet. Het werd een rit door een 

landschap met uitgestrekte velden vol kalkstenen, olijfbomen en cactussen.  
  

 



 
Het fraaie uitzicht van de her en der te ontwaren wijngaarden deed  een 

geslaagde Negroamaro oogst en dito gegist druivensap verhopen. Tijdens een 

typische lunch in de gezellige ‘Masseria l’Uliveto’ - op een boogscheut van het 
historische centrum van Otranto - kon het originele en smakelijke snack-buffet 
- met ruime hoeveelheid bijhorend geestrijke sap - iedereen bekoren.   

 .  

 
 
In het leuke havenstadje maakten we vervolgens niet alleen kennis met 

de prachtige mozaïekvloeren van de ‘Santa Maria Annunziata’ kathedraal …  

 

 

 



 
…  maar nadien ook - in de stemmige ‘Chiesa di San Pietro’ , de “piu alta 

e viva espressione dell’ arte bizantina in Puglia “ - met de 14de-eeuwse fresco’s, 

waaronder ’la Vergine Maria del latte’ ... 
 

                                                                                            

 
 
 
Voor enkele adepten was deze eerste verblijfsdag, onder goed gesternte 

gestart, niet compleet zonder een plons in het zee-blauwe water van de 
‘modernissima piscina interna riscaldata’ van het ‘artistic & design****hotel’. 

De avond eindigde dan toch gedeeltelijk in mineur, als gevolg van een 

groep eerder luidruchtige Italianen in de gelagzaal. Een gedempte “zet-die-
ploate-af!” suggestie verwekte immers niet de verhoopte stilte tijdens het 
samenvattende praatje-voor-het-slapengaan van onze coördinator.                                              

                                                     
                                                         ++ 



                                                                      

Na onze zondagvoormiddag-wandeling in het monumentenrijke Lecce 
kunnen we – zonder de waarheid geweld aan te doen - getuigen waarom men 

deze levendige provinciestad wel eens ‘Firenze van de barok’ noemt. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Gallipoli, een vissersplaatsje met Saint-Tropez allures, zal ons altijd doen 

denken aan mosselbereidingen van allerlei aard, te veel om op te noemen. Er 

werden die middag ruime hoeveelheden spijs en drank verzet tijdens de 
memorabele lunch in deze culinaire pleisterplek ... 

 

  
 
 

 
 

 
 
Meerdere huiseigen paparazzi maakten er een heuse fotosessie van. Na 

de nodige instructies en schikkingen lukte zelfs de eerste groepsfoto. Gallipoli 
werd aldus een zonovergoten en kleurrijke afsluiter van onze tweede volle 
verblijfsdag in de Salento regio.  

 



 
.

 
 

                                                  +++ 
 
Bij het verlaten van de hak van de Italiaanse laars, richting het  

westelijker gelegen Fasano di Brindisi, kregen we op maandag morgen 
ontiegelijk veel olijfbomen te zien … en zelfs van dichtbij te bestuderen. 

 

  
 

Op weg naar Taranto, tijdens een geïmproviseerde sanitaire-stop-met- 
hindernissen, vertoonde Franco zwaar humeur bij het ‘mogen’ uitzoeken en 
herplaatsen van een stuk bagage uit het ruim van zijn bus. ( Die morgen had 

een van onze paparazzi zijn fotocamera ingesloten in een reiskoffer, die zich 
diep verborgen in de buik van de bus bleek te bevinden en onder luidkeels 
gesakker uiteindelijk gevonden werd. )    



Het landschap rond Taranto, in rood stof gehuld, toont de reiziger een 
typisch voorbeeld van hoe ongebreidelde industriële verloedering een boeiend 
natuurgebied  om zeep kan helpen. 

In de binnenstad van de oude oorlogshaven aan de ‘Mare Grande’ was er 
een belangrijke processie aan de gang, ter ere van de heiligen Cosma en  
Damiano – vroegmiddeleeuwse collega’s - waardoor het verkeer enigszins in 

de soep liep.  
Het ‘Museo Archeologico Nazionale Taranto’, dat aanvankelijk niet op het 

reisprogramma stond, bleek ‘aperto’ … en best te voet bereikbaar te zijn. Het 

schitterende ‘MARTA’ zou hét cultureel hoogtepunt van de reis worden. 
   

 

 

 
 



 
Na een uitbundige lunch met ‘specialità marinare’ in ‘La Paranza’ was er 

korte tijd voorzien om uit te luchten op de kade voor het restaurant. 

 

 
 
 
Verderop, in Cisternino, troffen we tussen de vele witte huisjes een 

heerlijk dorpspleintje in volle namiddagrust. ( Franco vond er zijn goed humeur 
terug, na een blits-bezoek aan de gezelligheid van diens ‘casa sua’. ) Het Plus!-
gezelschap had intussen koffie en/of thee genoten onder de luifel van het 

dorpscafé en ad libitum rustig kunnen rondkuieren.       
 

.   

 
 
Op weg naar ons tweede verblijfshotel, de ‘Masseria Relais Del 

Cardinale’, een immense en indrukwekkende boerderij omgeven door ettelijke 
hectaren  eeuwenoude olijfbomen, werd duidelijk dat we in een heel wat 
groener Puglia terecht waren gekomen dan het met rotsen bezaaide landschap 

van de eerste dagen. Het grote buiten-zwembad en de leefruimtes en mega 
eetzaal van deze luxueuze herenboerderij bleken exclusief voor ons 
voorbehouden. Had een onbekende maffia-connectie de zaken zo maar 

geregeld gekregen ?  
                                                             



                                                              ++++ 
 

De volgende ochtend was het heel strikt ge-time-de bezoek aan de 

sensationele ‘Grotte di Castellana’, met ondergrondse wandeling tussen de 
stalactieten en aanverwanten, een kolfje naar de hand voor de liefhebbers van 
eeuwenoude druipsteenformaties. Een klein deel van het gezelschap verkoos 

echter bovengronds te blijven en in alle rust te genieten van het Pugliese 
herfstzonnetje en de gezonde buitenlucht. 

 

 
 

 
 
 

Bezoek aan het bekendste wijnhuis in Alberobello mocht niet ontbreken 
op het reis-palmares. De oudste zoon van het familiebedrijf verstrekte het 
voltallige gezelschap een uitvoerige rondleiding in zijn ‘Cantina Museo Albea’ 

en leidde vervolgens een voortreffelijk georganiseerde degustatie van een 
vijftal wijnen van het huis, beginnend met een bianco, gemaakt van de 
kwaliteitsvolle Verdeca druif. 

  

   



 
Heel wat dames spraken hun voorkeur uit voor de vriendelijk 

doorschijnende ‘Petrarosa’ rosato. De ‘Sol’, een gloedvolle topklasse Primitivo, 

eindigde bijzonder sterk in een parade van een trio rosso’s, terwijl de ‘Lui’, de 
duurste van het drietal, door een aantal mannelijke wijnkenners als ‘primus 
inter pares’ werd uitverkoren. Er bleek dus voor elk wat wils. 

 
 Na dit uitgebreide ‘aperitief’ werden we – na een korte wandeling tot in 

het oude centrum van het stadje  - vergast op een ( alweer uitgebreide ‘all-in’ )  

lunch in een verbouwde ‘trullo’, terwijl op de achtergrond het 
vuurwerkgedonder weerklonk van een processie ter ere van de dierbare Santi 
Cosma e Damiano. 

  

 
 
Het toeristisch hoogtepunt van die dag - misschien wel van de hele reis - 

vormden de ‘trulli’, de typische kegelvormige huisjes, trots van het 
schilderachtige stadje. 

 

  
 

 
 
De invallende avondschemering op Ostuni, met zijn bruinkleurige 

kathedraal en kleurige majolica koepel, vormde een prachtvol sluitstuk van 
onze zoveelste zonnige Puglia-dag in deze ‘ provincia di Brindisi’. 

 



                                                  +++++ 
 
De relatief lange ochtendrit met de ‘Franco Urso’ naar  Matera - gelegen 

net over de grens tussen Puglia en Basilicata - werd korte tijd gestoord door 
het enige, nauwelijks vermeldenswaardige incident van de hele busreis. Dit 
werd veroorzaakt door een primitief ogende, enigszins achterlijk reagerende 

parking-houder die met zijn gemotoriseerd vehikel de nipte doorgang voor 
onze bus geblokkeerd had.  ( Betrof het een nazaat van de holbewoners, die tot 
medio vorige eeuw deze regio nog bevolkten ? )  

 
Net voor het bereiken van Matera kregen we zicht op de talloze ‘sassi’, de 

best bewaarde grotwoningen van Zuid-Europa, typerend voor deze regio. 

 

  
 
 Het panorama op de hoofdstad Matera is er wel eentje uit de duizend !  

 

 
 
 
 “ … er bestaan weinig plaatsen in de wereld waar men zo door emotie 

wordt getroffen, door wat eigenlijk gewoon het uitzicht is van een stad … “ 
schrijft  Elisabeth Bertrand, de bekende reismedia-specialiste, ergens op haar 
Dolcevia.com blog. En gelijk heeft ze ! 



 

 
 
Bijzonder indrukwekkend is de aanblik van de Sassi wijk, bestaande uit 

huizen die deels uit de rotsen uitgehouwen zijn. Matera’s kathedraal staat in 

het centrum van deze wijk en torent er letterlijk bovenuit.  
 

 



   

 

 
 

 
Arrivederci Matera, Europa’s Culturele hoofdstad in 2019 … 
 



Na een eerder pittige busrit westwaarts werd, net voor het invallen van 
de avond, het ‘Castel del Monte’ kasteel bereikt, eveneens een UNESCO 
werelderfgoed en een ware ‘must see’ van de ‘Terra di Bari’.   

 

 
 
 
 

Op de terugweg naar onze luxeboerderij in Fasano di Brindisi bracht een 
goed getimede grappa en/of limoncello het gezelschap in ‘volare, oh oh’ 
stemming, waarna een reeks geestige Basiel moppen van vriend Koen dubbel 

gesmaakt werden.  
 
                                                ++++++ 

 
Pas tijdens de voorlaatste reisdag werd tijd gemaakt om Sint-Nicolaas, 

de beschermheilige van Bari,  Apuliës hoofdstad, op te zoeken. We vonden zijn 

graf met stoffelijke resten, veilig opgeslagen in het centrum van de crypte van 
de basiliek, die meer weg heeft van een versterkte burcht dan van een kerk. 
Zijn bronzen beeltenis, opgesteld aan de rand van het plein voor de ingang van 
het Romaanse bouwwerk, imponeerde danig.  

 
 

  
 



In de crypte, een bedevaartsoord voor zowel rooms-katholieken als 
orthodoxen, waren we getuige van een openbare biecht.  

 

     
 

    
 
 
Eenmaal buiten, in de smalle straatjes en binnenpleinen van de ‘Bari 

Vecchia’ wijk, kregen we gelukkig weer snel  contact met het werkelijke leven. 
 
 

      



 

 
 
 
 

Het devote bezoek aan ‘de goede Sint’ leverde ons dezelfde middag een 
heuse beloning op in het naburige Locorotondo. In de ‘Masseria Priore Pezze 
di Greco’ demonstreerde een pittige dame-met-tattoo hoe men mozzarella in 

alle bochten draait en keert, om finaal als een ‘burrata’, een typische Apulische 
snack, op ons bord te laten terechtkomen. 

 

 

     
 

     
 



 
 
 

 
 
Na de uitgebreide maaltijd met een overvloed aan Apulische snacks, overgoten 

met zachtaardige vino Salentino, leende de stemmige binnentuin van de 
masseria zich als het perfecte decor voor een afsluitende groepsfoto. 
 

’s Avonds volgde finaal een exclusief afscheidsdiner - een traditie van de 
reisorganisator - geserveerd in de luxueuse ‘Masseria Torre Maizza Savelletri’, 
een *****L verblijf, dat ons ter beschikking gesteld werd door de 

grootgrondbezitters van het Apulische platteland.   ( Het is scriptores dezes  
overigens verre van duidelijk welke banden Asteria Expeditions heeft met deze 
maffiosi …  )  

 



                                                +++++++ 
 

 

Maar het onvermijdelijke was in aantocht, en werd aangekondigd door Paul van 
Asteria.  
 

Lieflijke dankwoordjes werden uitgewisseld. Debora vertelde hoe zij genoten 
had van het gezelschap en Franco beweerde best tevreden te zijn over zijn 
‘Franco Urso’, die op onberispelijke wijze Puglia in alle richtingen had 

doorkruist. Niet ten onrechte werd geaarzeld bij het afremmen aan Brindisi 
Airport. En dan viel het doek.  
 

De voltallige groep werd nog gesignaleerd in de buurt van Rome, om later 
uiteen gedreven te worden in de nabijheid van Brussel. Allen verdwenen 
verzadigd van een reis, niet alleen rijk aan olijven, mozzarella en Salentino, 

maar aan de vele waardevolle cultuurmomenten in de ruime zin van het woord, 
trulli’s inbegrepen. 
  

Aan allen deze boodschap: wil je een stapje verder raken dan ons vlakke land, 
dan moet je Puglia ontrafelen ! Dit laatste is een hint voor de thuisblijvers en 
aarzelende VVOG PLUS! aspiranten ... De beelden uit de fotogalerij spreken  

hopelijk boekdelen ! 
 

 

 
 

 

Arrivederci, Puglia  … in 2019 ? En ‘Ciao’ aan alle Pugliesi  !  
 

 DB & DJ  
 Knokke / Turnhout ,  oktober 2016  



 


