
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen 

hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Enkele dagen geleden mocht het Genootschap bijna vierhonderd pelgrims verwelkomen in de Mechelse kathedraal voor de jaarlijkse pelgrimszegen.  
Weerom was het een mooie, bijwijlen emotionele plechtigheid! Bij deze ook een Buen Camino aan alle pelgrims die er niet bij konden zijn!
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Van 27 tot 29 mei  Heer-sur-Meuse. Driedaagse Monastica

KalendeR andeRe oRGaniSaToRen

Vrijdag 2 maart  Waterschei. Opa’s naar Compostela
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 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS

Alle foto’s: Jef Van Lint

Terugblik: pelgrimszegen
De jaarlijkse pelgrimszegen in 
de St.-Romboutskathedraal was 
meer dan een groot succes: bijna 
vierhonderd pelgrims schreven 
zich in en mochten een bijzon-
der mooie, algemeen geprezen 
viering meemaken. Een viering 
met prachtige beelden, pakken-
de teksten en getuigenissen plus 
de bijzonder mooie muzikale 
bijdrage van ons koor Adalard 
van Aubrac, samen met de orge-
list Peter Pieters. 

Opnieuw een knappe prestatie van de werkgroep spiritualiteit, het koor, 
de technische ploeg en de vele medewerkers van afdeling Mechelen. 

Velen bleven ook voor de broodjesmaaltijd, en in de namiddag voor 
professor Johan Swinnen. Hij bracht het verhaal van zijn tocht naar 
Compostela, gelopen (twee marathons per dag ...) voor zijn zoon Pieter 
en alle andere kankerpatiënten. Ook die middag zal de meeste aanwezi-
gen voor altijd bijblijven. 
Was jij erbij? Laat ons weten wat jij van de pelgrimszegen vond!
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Thema: verwondering
Verwondering, wat is daarvan de zin? 
Vooral niets verwachten ... dat is al een begin.
Niet kijken naar het verleden of naar wat komen gaat, 
Maar stilstaan bij wat voor mij op dit moment bestaat.
Me openstellen voor dat grote heelal,
Waarvan ik niet weet of ik dat ooit begrijpen zal.
( ...)
In verwondering blijven voor het grote, maar ook voor ’t klein, 
Zoals alleen een kind dat kan zijn.
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lidmaatschap al hernieuwd?
Heel veel leden hebben al hun lidmaatschap hernieuwd. Jij ook?
Ook in 2018 zetten we ons verder in om jouw camino voor te bereiden, activiteiten te 
organiseren waar je (kandidaat-)pelgrims kan ontmoeten en waar je informatie kan 
verkrijgen. Meer dan ooit gaan we door met het maken van een nog beter tijdschrift, 
een nog betere nieuwsbrief en ja, een volledig nieuwe website. Ja, de nieuwe website 
is er binnenkort!
We hopen dat ook jij dat waardevol vindt, maar staan open voor álle suggesties!

het stille verbindingsmoment 
Na de persoonljke zegen gaven alle aanwezigen 
elkaar de hand om te luisteren naar de wens van 
Jan De Proft.

Pelgrim, 
Ga nu.
En neem wat brood en melk voor ondrweg. 
Zoek je weg op de klank van eigen voeten. 
Voel hoe de wind in je hand komt wonen. 
Hoor hoe een vogel wat stilte verplaatst. 
Zie hoe de klaprozen gloeien 
Ruik hoe mooi het water is. 
Geniet van de gastvrijheid van een olijfboom. 
Beleef de weelde van de eenvoud. 
Vertel iets dat niet begint met een woord. 
Verwarm je met een honger in je ziel. 
Verlang naar je dierbaren. 

Pelgrim, 
Ga nu. 
Op zoek naar vrede en alle goeds. 
Op weg naar een andere dimensie. 
En voel die lijn heel zacht door je lichaam vloeien.
En als je even geen ziel hebt
Dan is er nog het geheim van een landweg. 
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Dit zijn de vrijwilligers, actief in maart en april.

Zaterdag 3 maart  Jean Smeets, Madeleine Pinxten, Lieve Mommens en Patrick Maene
Zaterdag 10 maart Marc Frederickx, Jos Helsen, Emmanuel Velghe en Martine Maes
Zaterdag 17 maart Daniël Dierickx, Richard Anthone, Inge Peeraer, Marc Frederickx en Yvonne Roelof
Zaterdag 24 maart Annemie Vanderschoot, Jelle Nuyts, Willy Beyers en Dirk De Smedt
Zaterdag 31 maart Paaszaterdag. Infopunt gesloten.
Zaterdag 7 april   Emiel De Smedt, Jan De Proft, Jacques Tack en Jos Belmans
Zaterdag 14 april  Richard Asselberghs, José Maes, Luc Holsters en Paul Linders
Zaterdag 21 april  Dees Van Caeyzeele, Daniël Dierickx, Andrea Grootaers en Dirk De Smedt
Zaterdag 28 april  Jean Smeets, Madeleine Pinxten, Robert Truyen en René Henquet

Élke zaterdag: infopunt!
Het secretariaat van het Genootschap, Frederik de Merodestraat 18 in 
Mechelen, is elke zaterdag van 10 tot 16 uur open als infopunt, óók 
in juli en augustus, behalve op feestdagen en tijdens de kerst- en de 
paasvakantie. Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims 
om hun tocht voor te bereiden.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pel-
grimsgadgets kopen uit de pelgrimswinkel, een credencial-stempel-
boekje aanvragen en boeken uit de bibliotheek raadplegen.

Verleden jaar mochten we in het infopunt ca. 900 (kandidaat-)pel-
grims ontvangen.  Door het groeiende succes van het infopunt zijn we 
weer op zoek naar kandidaat-vrijwililigers voor het infopunt. 
Dé voorwaarde is uiteraard dat je ervaring hebt met een camino en 
liefst met meerdere camino’s. Zend je kandidatuur naar Jos Belmans, 
infopunt@compostelagenootschap.be.

Je
f V

an
 L

in
t

Informatie over hun ervaring vind je 
op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: 
Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 

Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters 
in Mechelen ter beschikking van onze leden!

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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Mechelen, zaterdag 10 maart 
algemene Vergadering van het Vlaams Compostelagenootschap
Aan de algemene vergadering kunnen alleen ‘effectieve leden’ deelne-
men. Zij krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.
Actieve vrijwilligers die effectief lid willen worden, kunnen, uiterlijk 
op 2  maart, hun kandidatuur via mail indienen bij secretaris Luc Hol-
sters, luc.holsters@telenet.be.
Dezelfde procedure geldt voor effectieve leden die zich kandidaat wil-
len stellen voor de raad  van bestuur.

Kortrijk, zaterdag 24 maart  
Kom ook, denk even mee! Compostelagenootschap: waarheen?
Het Vlaams Compostelagenootschap denkt na over de toekomst. 
Daarom organiseert de Denkgroep Genootschap 2020 in overleg met 
de raad van bestuur een nationale inspiratiedag. Het Genootschap wil 
luisteren naar ervaringen, ideeën, modellen van anderen en daarover 
in gesprek gaan. 
Wat betekent pelgrimeren anno 2020? Hoe zien jongeren dit? Wat is 
de plaats van Santiago de Compostela in het pelgrimsgebeuren van 
de nabije toekomst? Voor welke uitdagingen staat het Genootschap? 
Een centraal ankerpunt is hierbij de visietekst, terug te vinden op de 
website (welkomstpagina: en de toekomst?). 
Het Compostelagenootschap nodigt enkele externe experten uit. 
Vanuit hun eigen ervaringen gaan zij dieper in op de thematiek.  Alle 
deelnemers gaan daarna rond dialoogtafels intensief in gesprek.
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Het programma:
- Intro: Van pater Mondelaers tot vandaag (Dirk Aerts)
- Een spitante inleiding over pelgrimeren (Joris Capenberghs, antropoloog)
- Een panelgesprek met:
	 •	 Damiaan	Messing	(Walk	of	Wisdom,	Nijmegen)
	 •	 Elena	Peeters	(jonge	theatermaakster	over	pelgrimeren)
	 •	 Jac	Naus	(pelgrimsherberg	Kafarnaüm,	pelgrimstochten	voor	kinderen)
	 •	 Sebastien	de	Fooz	(pelgrimstochten,	Jorsala,	e.a.)
- Dialoogtafels en afsluitend plenum

Waar? Sint-Annazaal in de stille spirituele omgeving van het Begijn-
hof in Kortrijk.
Van 13  tot 18u. Deelname gratis.

Het Genootschap wil van de dag een sterk, inhoudelijk moment 
maken. De deelname is daarom beperkt tot ongeveer vijftig gemoti-
veerde leden die actief willen meedenken over de toekomst van het 
Genootschap. 

Inschrijving (alleen bij zekere deelname): mail naar 
genootschap2020@compostelagenootschap.be.
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aFdelinG  anTWeRPen
heer-sur-Meuse, van 25 tot 27 mei
Wandeldriedaagse langs de Via Monastica
De Via Monastica loopt langs de norbertij-
nenabdijen van Postel, Tongerlo, Averbode en 
Leffe (Dinant) naar Rocroi in Noord-Frankrijk. 
Net voor Givet steek je de grens over in Heer-
sur-Meuse. 
Einde mei organiseert afdeling Antwerpen een 
wandelweekend in Domaine de Massembre. 
Op het programma staan minstens vier wande-
lingen, eentje vrijdagnamiddag, twee zaterdag 
(drie eigenlijk, in de namiddag is er een pittige 
en tegelijk een makkelijke), eentje zondag-
voormiddag en ten slotte nog een bezoekje met 
eventueel een korte wandeling in Bouvignes. 
Je wandelt onder meer langs de rotsen van 

Freyr, je wandelt door en rond Hierges – un des plus beaux villages 
de France -, je bezoekt de voormalige abdijkerk van Hastière (met 
prachtige pelgrimsattributen in het koor) of je wandelt langs een 
alternatieve route door de prachtige maar pittige Hermetonval-
lei, je bezoekt de kerk van Bouvignes (met een pelgrimsgraf) en je 
wandelt vanuit Givet naar een bijna vergeten fort boven de stad. 
De eerste wandeling start vrijdagnamiddag om 13.30 uur. 

 Genootschap-afdelingen

Hierges, het mooiste dorp in de wijde omtrek. De Via Monastica loopt erdoor. 
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Je neemt vrij deel aan alle of aan sommige wandelingen. Zondag kort 
na de middag plannen we tot slot een kort bezoek aan de kerk van 
Bouvignes (dat ligt al op de terugweg naar huis), al dan niet gevolgd 
door een korte wandeling. 
Logeren doe je in comfortkamers van het uitgestrekte Domaine de 
Massembre. Van daaruit maken we met de wagen korte verplaatsin-
gen naar het vertrekpunt van de wandelingen. 
Voor twee volledige dagen volpension betaal je € 148,00 per persoon. 
Twee personen per kamer. 
Betalen doe je ter plekke.
Omdat de bestemming toch niet naast de deur is, rijden we zoveel 
mogelijk samen. Onder elkaar spreek je af wat de ene aan de andere 
betaalt.

Inschrijven doe je door een mail te sturen naar 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be. 
Gewoon met de boodschap: wij komen zéker meewandelen 
van 25 tot 27 mei en we kunnen nog x personen meenemen.
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Vaucelles, Mariagrot, vlakbij Hierges, aan de andere kant van de grens.

Freyr: geliefd bij klimmers, maar ook bij wandelaars en pelgrims. Bouvignes. Drie keer liep deze 16de-eeuwse pelgrim naar  Compostela ...
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aFdelinG BRuGGe-KuST

Brugge, zaterdag 28 april
Wandeling naar Ver-assebroek
Een dagwandeling met veel variatie: langs het kanaal Gent-Brugge, in 
de meersen en door het bos! 
In Ver-Assebroek staat een bezoekje op het programma aan het bede-
vaartkerkje met de miraculeuze Lieve Vrouw. Het is de moeite waard. 
Het beeldje is amper 15 cm hoog en trekt al eeuwenlang een grote 
stroom bedevaarders.
Inwendig gesterkt, gaat het richting Assebroekse Meersen, een be-
schermd natuurgebied. Maar, maar eerst ... wordt nog het verhaal over 
de mysterieuze concentrische cirkels gelezen en de logische realiteit! 
De meersen zijn laaggelegen, vochtige weiden en hooilanden, afge-
zoomd door knotwilgen en populieren. Misschien laat de wielewaal 
zich wel horen! 
Na de open vlakte gaat de tocht verder naar meer gesloten gebied, het 
Ryckeveldebos. De tocht passeert ook nog de abdij van Male. Met een 
bocht over de zandduinen van Oedelem eindigt de wandeling weer in 
Ver- Assebroek, waar je de honger kan stillen en napraten over de tocht. 
Met De Lijn kan je weer naar het station van Brugge.
Afstand: 20 km.
Picknick meebrengen.
Start om 11.15 uur aan het station van Brugge.
Inschrijven kan tot 22 april bij Roland De Brabander, 
roland.de.brabander@gmail.com of 0477 81 22 45.
Info over de prijs in de volgende Hola!!

Een middeleeuwse adellijke versterking of een prehistorisch heiligdom? 
En voor welke god?

Brugge, de St.-Trudoabdij van Male.
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aFdelinG GenT

Gent, zaterdag 28 april
Jonge pelgrims getuigen

Je ontmoet ze op alle camino’s: jongeren in groep 
of individueel.  Wat beweegt hen om op weg te 
gaan?  Waarom schrikt pelgrimeren ook veel jon-
ge mensen af?  Voelen ze zich thuis op de weg?  
Een greep uit de verschillende vragen die op een 
panel van jonge mensen afgevuurd worden door 
de moderatoren Claudine Lybaert en Johan De 
Ridder.  Vanuit hun eigen professionele achter-
grond komen ze dagelijks in contact met jonge 
mensen en hun noden, verlangens en angsten.  
Het wordt ongetwijfeld een boeiende en openhar-
tige namiddag. Violisten Judith Brusselmans en 
Jiska Lambrecht zorgen voor de muzikale tapas. 
Iedereen met een pelgrimshart voor jongeren is 
welkom, ook niet-leden. 
Na het panelgesprek kan je nog nakaarten in café 
De Ware Pelgrim.

Afspraak om 15 uur in de toneelklas van het St.-Barbaracollege, 
Savaanstraat 33. 
Deelname: donativo.
Liefst vooraf aanmelden via afdelinggent@compostelagenootschap.be, 
of 09 324 65 49 (na 18 uur).
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Jong en ‘toch’ pelgrimeren. Waarom??
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aFdelinG KeMPen
Kapellen,  dinsdag 17 april
Rugzak, fietstas: goed gepakt?
Daniël Meesschaert pakt zijn rugzak uit, en weer in, en toont wat een 
wandelaar onderweg (niet) nodig heeft.
Willy Beyers legt uit hoe de bagage op een fiets best verdeeld wordt en 
vertelt over (eenvoudige) herstellingen aan je rijwiel onderweg.
Afspraak om 20 uur in zaal De Kroon  (oud gemeentehuis, tweede ver-
dieping), Antwerpsesteenweg 2.
Bijdrage: donativo.
Inschrijven:  afdelingkempen@compostelagenootschap.
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aFdelinG leuVen
Van 30 april tot 3 mei
abdijfietstocht naar spirituele plekken
Een aanbod om ook hier in Vlaanderen het ‘pelgrimeren’ te bele-
ven, met kansen op ontmoeting in ‘caminostijl’.
In deze recreatieve en rustige fietstocht langs Vlaamse abdijen trek-
ken we de kaart van de ‘spiritualiteit’ en staan open voor wat de 
weg ons schenkt. We vragen dus ook spiritueel engagement van de 
deelnemers.
Als echte fietspelgrims, met alle bagage op de fiets (inclusief slaap-
zak), vertrekken we in Scherpenheuvel.  We overnachten in de 
abdij van Westmalle, de abdij van Postel en kasteel Mariagaard in 
Hoepertingen-Borgloon.
Na ongeveer 280 km - vier etappes en het bezoek aan meerdere ‘spi-
rituele plaatsen’, zijn we op donderdag 3 mei terug in Scherpenheu-
vel.
Deelname: € 170.  Schrijf zo vlug mogelijk in, er is slechts plaats voor 
twintig fietsers! Ook de reservelijst is héél klein. 
Stuur een mailtje naar afdelingleuven@compostelagenootschap.be 

en stort tegelijk € 50 op rekening 
BE 93 0017 0228 8867 van afdeling Leuven. Vermeld: abdijfietstocht, naam, 
adres en lidnummer.
Voor meer info: klik hier! Lukt het niet? Dan staat het document met meer info 
vandaag of morgen op de website op de ‘Activiteitenkalender’.
www.trappistwestmalle.be
www.abdijpostel.be
www.scherpenheuvel.be

Mariagaard, Borgloon. Abdijkerk Postel

Basiliek Scherpenheuvel Westmalle. Ingang van de abdij.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/fietsenlangsabdijen.pdf
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aFdelinG liMBuRG

Genk, woensdag 7 maart
Spaanse avond
Een uitgebreid koud buffet nodigt je uit. Met een lekker wijntje. En 
op je vragen over een toekomstige tocht krijg je antwoord van erva-
ren pelgrims.
Afspraak om 18 uur in ‘t Kliniekske, Noordlaan 6.
Deelname: € 10 euro, drankje inbegrepen. Inschrijven voor 5 maart 
door overschrijving op rekening BE66 9730 5913 1243 van Vlaams 
Compostelagenootschap Afdeling Limburg, Nieuwstraat 42, Genk. 

Stuur tegelijk een mailtje naar  afdelinglimburg@compostelagenootschap.be. 
Vermeld ook of je vragen hebt over je toekomstige tocht.
Breng je fotoboek mee, dan kunnen we samen genieten van je vorige tochten.
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De Evermarusfeesten in Rutten: een topstuk uit het Vlaamse imma-
terieel cultureel erfgoed! 

Je
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s Rutten, 20 april tot 2 mei
Rutten
Tentoonstelling in de kerk over pelgrimeren naar 
Compostela, in het kader van de 1050-jarige viering. 
Dagelijks geopend van 14 tot 18 uur, soms langer. 
Gratis toegang.
 
Tongeren, 29 april – 1 mei
Stapdriedaagse naar de evermarusfeesten
In 2018 viert Rutten (Tongeren) het 1050-jarig bestaan 
van de Evermarusherdenking. Evermarus werd met 
zijn gezellen op de terugtocht van Compostela in Rut-
ten vermoord. Jaarlijks wordt dit op 1 mei herdacht 
met een processie en een mysteriespel.
Naar aanleiding hiervan organiseert afdeling Limburg 
een wandeldriedaagse.

Start op zondag 29 april om 10.15 uur in Café De 3de 
Helft, Jaminéstraat 23 in Tongeren. De bagage wordt vandaar naar  
jeugdherberg Begeinhof gebracht. Het beginuur is afgestemd op de 
aankomst van de treinen uit heel Vlaanderen. 

Zondag  wandel je door het natuurgebied De Kevie aan de Jeker, door 
het oude centrum, langs de Romeinse wallen en door het natuurge-
bied Beukenberg. Zo krijg je zicht op de Romeinse en middeleeuwse 
troeven van Tongeren.
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Pelgrims op doortocht in het Tongerse begijnhof.
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en Afstand: 17 km.
Avondmaal en logies in de jeugdherberg. ’s Avonds café De ware 
Jakob.
Lunchpakket meebrengen voor ’s middags.

Maandag stap je langs de Via Limburgica en andere wandelrou-
tes. Je ontdekt het Haspengouwse landschap met zijn weidse uit-
zichten, boomgaarden, kastelen, kleine kerken en kapelletjes. 
Afstand: 25 km. 
Middagpicknick is voorzien, ’s avonds eet je in Tongeren. Logies 
in de jeugdherberg.
Je krijgt info over Evermarus en de feestelijkheden in Rutten.

Dinsdag wandel je langs de Via Limburgica naar Rutten. In Rut-
ten neem je als Vlaamse Compostelagroep deel aan de Everma-
rusprocessie. Met rugzak én schelp. Om 14 uur begint het his-
torische Evermarusspel. Langs het Evermaruspad keer je terug 
naar Tongeren. 
Afstand: 16 km.

Deelname: € 100. Logies en maaltijden van het avondmaal zon-
dag tot en met de middagmicknick dinsdag.

Schrijf zo snel mogelijk in, afdeling Limburg moet immers de jeugdherberg re-
serveren.
Doe dit via afdelinglimburg@compostelagenootschap.be, met vermelding van 
naam, lidnummer, eventueel dieet/vegetarisch. De inschrijving is pas definitief 
na het storten van € 100 op rekening BE66 9730 5916 1243 van Compostelage-
nootschap Afdeling Limburg. 
Uiterste datum: 5 april.
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Meebrengen: vergeet zeker niet toiletgerei, handdoek én je jakobs-
schelp.

Kom je met de wagen? Parkeer in de buurt van de Maastrichtersteen-
weg en de Blaarstraat (achter het station) of op de parking aan de Velinx, 
Dijkstraat.

Wil je dit programma slechts gedeeltelijk volgen, neem dan via mail 
contact op met Jean Nelissen, plaatselijke tochtverantwoordelijke. 
We bekijken wat mogelijk is.
j.nelissen@telenet.be

aFdelinG MeChelen
Mechelen, dinsdag 27 april
de Via lemovicensis, van Vézelay naar limoges
Verleden jaar bracht Gunnar Walgraeve een film over 
de Via Campaniensis in Mechelen. Het was een mix 
van beelden, interviews en gepaste muziek. Een jaar 
later wandelde hij met zijn vertrouwde camera en mi-
crofoon een groot deel van de Voie de Vézelay tussen 

Vézelay en Limoges. De eerste vier dagen in het gezelschap van een paar 
collega’s.  Alles werd weer gefilmd en thuis gemonteerd. Van de twee 
uur durende reportage zie je op deze avond de hoogtepunten.
Afspraak om 20 uur in zaal De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, Me-
chelen.
Onthaal vanaf 19.30 uur.  Geen voorafgaande inschrijving. 
Deelname: € 5, drankje tijdens de pauze inbegrepen.
www.vrijeradio.be/voorstelling 
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aFdelinG zuidWeST
oudenaarde en Ronse, zondag 6 mei
Wandelen van Jakobus naar hermes
Met afdeling Zuidwest kan je langs de GR 129 van Oudenaarde naar 
Ronse. 
De tocht begint aan de St.-Walburgakerk in Oudenaarde. Daar staat een 
mooi St.-Jakobsaltaar, maar ... dat krijg je helaas niet te zien omdat er 
dan een misviering is. Van de St.-Walburga gaat het naar de Schelde en 
via Pamele en het natuurgebied het Spije naar Etikhove. Daar picknik je 
en kun je ook soep krijgen.
In de namiddag wandel je via Louise Marie en het Muziekbos naar 
Ronse. Je bezoekt er de unieke romaans-gotische crypte onder de St.-
Hermeskerk. Hier werden ooit geesteszieke bedevaarders gewassen 
met helend water terwijl de priester de mis opdroeg. St.-Hermes is een 
Romeinse heilige, aanroepen tegen krankzinnigheid.
Na de wandeling kun je meteen met de trein naar Oudenaarde of eerst 
nog samen met de andere wandelaars wat gaan eten.
Op de website vind je (binnenkort) een formuliertje om in te schrijven.
Afstand ca. 20 km.
Afspraak om 10.15 uur aan de St.-Walburgakerk.
Picknick meebrengen. 
Deelname: € 5 voor het bezoek aan de crypte, inclusief audiogids. 
afdelingzuidwest @compostelagenootschap.be

Oudenaarde, de romaans-gotische crypte van de St.-Hermeskerk.

Het Muziekbos, parel van de Vlaamse Ardennen.
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andeRe oRGaniSaToRen
Beverst en diepenbeek, zaterdag 31 maart
Pelgrimswandeling
Op Stille Zaterdag biedt Pelgrimspastoraal van het bisdom Hasselt 
een bezinnende wandeling aan met als thema ‘de levensboom’.  Keer-
punt van de tocht is het kunstwerk Tree of Silence aan het Gerardus-
instituut in Diepenbeek.
Om 7.30 uur vertrekt een tocht van 13 km aan de kerk van Schoon-
beek-Beverst. De tocht van 9 km vertrekt op dezelfde plek, maar dan 
om 8.30 uur. 
Om 9.30 uur start een wandeling van 5 km aan het Gerardusinstituut 
in Diepenbeek.
De symboliek van de levensboom als brug tussen Goede Vrijdag en 
Pasen is het thema van de bezinning onderweg.
Alle wandelingen eindigen om 12 uur na een gebedsviering in de 
kerk van Beverst. De deelnemers aan de kortste tocht worden met 
auto’s terug naar hun startpunt gebracht.
Gratis. Inschrijven is niet nodig.
www.pelgrimswandelingen.be

Waterschei, vrijdag 2 maart
Film: opa’s naar Compostela
Een film over een fietstocht van twee opa’s van Hasselt naar Compostela.  
Aanvang om 19.30 uur in Clubhuis Tennisclub Rapid, Kerkeweg 1.
Deelname: € 5 per persoon, Spaans hapje en drankje inbegrepen.
Vooraf inschrijven via ludo.schrijvers@telenet.be
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Paal, dinsdag 20 maart
Camino Primitivo
Twee bestuursleden van het Davids-
fonds vertellen over hun belevenis-
sen langs de Camino Primitivo. Met 
praktische info. De activiteit kadert 
in de Nacht van de geschiedenis.
Afspraak om 20 uur in het Ontmoe-
tingscentrum de Buiting, Tessender-
losesteenweg 18 in Paal.
Deelname gratis. 

Tessenderlo, dinsdag 20 maart
de Camino naar Santiago
Riet Van Cleuvenbergen geeft een 
voordracht over pelgrimeren naar 
Compostela. Ze spreekt vanuit haar 
ruime ervaring en met eigen beeld-

materiaal over de hedendaagse pelgrims, hun bezieling, hun leven op 
de camino. De activiteit kadert in de Nacht van de Geschiedenis.
Afspraak om 20 uur in De Foyer aan de Vismarkt.
Inschrijven tot 19 maart bij marijkelansloot@hotmail.com, 0495 84 
77 68.
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

nieuwe pelgrimsgidsen
* De nieuwste gids van Wise Pilgrim, The Camino Primitivo, 

verschijnt vandaag of morgen. Mooie gidsen met uitgebrei-
de logiesinfo, kaartjes, eenvoudige stadsplannetjes, reliëf-
profielen en (heel) beknopte toeristische info. Prijs: ca. € 15.

 www.wisepilgrim.com 
 * Bij Rother Bergverlag verscheen voor het eerst een Franse 

versie van Cordula Rabes gids voor de Camino del Norte. 
Prijs: ca. € 15.

 Van dezelfde auteur verschijnt in april een nieuwe Duitse 
editie van haar gids voor de Camino Primitivo.

 www.rother.de
* De gids van de Confraternity of St. James voor de Camino 

Francés kreeg een handiger pocketformaat. Prijs: ca. £ 8,50. 
 www.csj.org.uk 
* Rando Editions (Glénat) pakt uit met twee geheel ver-

nieuwde gidsen van Jean-Pierre Siréjol: Le Chemin Côtier. De 
Bayonne à Cabo Fisterra en Le Chemin d’Arles. La voie du Sud d 
Arles à Puenta la Reina. (via de Somportpas en Jaca). 

 Prijs respectievelijk: ca. € 23 en ca. € 20. 
 http://randoeditions.glenatlivres.com 
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Coaching 
Coaching is een relatief nieuw woord in het taalgebruik. Zeker in de 
pelgrimswereld. 
Een coach of begeleider ondersteunt een persoon of een groep of een 
organisatie om makkelijker en beter zijn doelstellingen te bereiken. 
Vandaag zijn er ook coaches die pelgrims begeleiden op hun camino. 
Om als pelgrim nog beter de verwachtingen te kunnen waarmaken. 
Wat die ook mogen zijn op de levensweg. 
Misschien moeten we hier later eens dieper op ingaan in De Pelgrim. 
Voorlopig houden we het bij een lijstje van coaches of daaraan ver-
wante organisaties. Louter ter informatie.

www.onderwegnaarsantiago.be en www.NatuurSpiritCoaching.be
www.vrouwkracht.be 
www.go-camino.be
www.mira-coaching.be 
In dezelfde sfeer zit de Camino Primitivoreis van de beweging La Verna.
www.laverna.be 

Er zijn wellicht nog meer coaches in de pelgrimswereld actief. Ze mo-
gen zich melden!
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Curso Camino de Santiago
De USC, de Universidad de Santiago de Compostela, organiseert 
ook dit seizoen een paar cursussen om kennis over de Camino én de 
Spaanse taal te verbeteren. 
De eerste week krijg je van maandag tot vrijdag ’s morgens een uur 
Spaans en drie uur diverse seminaries over de Camino. Zowel histo-
rische, culturele, socio-economische als gastronomische aspecten ko-
men aan bod. 
’s Namiddags zijn er culturele activiteiten. 
De tweede week loop je met professoren zes dagen een stuk van de 
camino.
Gemiddelde afstand: 20 km per dag. 
Prijs: € 1650. 
Vereist taalniveau: B1.
Data: 28 mei – 8 juni en 24 september – 5 oktober. De programma’s 
zijn niet dezelfde. Zo wandel je in juni op de Camino del Norte en in 
oktober op de Vía de la Plata.

Meer info op http://cursosinternacionales.usc.es/cursos/cursos-del-camino-de-santiago/camino/.
Met vragen over de cursus kan je ook terecht op info@compostelagenootschap.be
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Kort
Carnavalherrie. Het voorbije carnavalsfeest zorgde voor herrie in de 
kerkelijke pelgrimswereld. Een komiek had het in een toespraak on-
der meer over ‘de eieren’ van Jakobus en seksuele handelingen tussen 
Jakobus en Maria ... De bisschop kon er niet mee lachen en liet missen 
opdragen. ‘Dat kon niet in een stad die alles te danken heeft aan de 
apostel.’ Hij kreeg de steun van premier Rajoy: ‘Carnaval moest een 
feest van respect en samenhorigheid zijn.’ De burgemeester vond dat 
het allemaal kaderde binnen de grenzen van de carnavaleske satire en 
kritiek ...

Grimbergen: pelgrimeren voor jongeren. Norbertijn Karel Staute-
mas daagt jongeren uit: Wat nu pelgrim? Quid nunc viator? Hij or-
ganiseert met enkele vrijwilligers pelgrimsreizen voor jongeren. De 
eerstvolgende activiteit is een tentenkamp op het abdijdomein (2-5 
april). In augustus volgt een pelgrimsreis in Bourgogne.
www.quidnuncviator.be  

Franciscaanse spiritualiteit. Bij TAU, Franciscaanse spiritualiteit, 
kan je nog altijd terecht voor onder meer een staptocht in het spoor 
van Franciscus (7-21 juli) en een kalm-aan-reis (14-21 mei). 
www.franciscaansleven.be 
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logies langs de Spaanse pelgrimswegen  
www.caminodesantiago.consumer.es     
www.caminosantiago.org  
www.camino.xacobeo.es    
www.alojamientoscaminosantiago.com        
www.gronze.com  
http://todosloscaminosdesantiago.com    
www.verscompostelle.be 
www.wisepilgrim.com 
www.mundicamino.com 
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Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

utrecht, tot 3 juni
Magische miniaturen 
Nog drie maanden kan je in het Museum Catharijnecon-
vent rondwandelen in de wonderlijke  wereld van minuti-
eus geschilderde illustraties uit middeleeuwse handschrif-
ten. Een magisch universum vol kleur, fantasiewezens, 
aapjes, vlinders, bloemen, ridders en jonkvrouwen. Bijbel-
se taferelen en scènes uit het dagelijkse leven. 
Opvallend zijn de sprankelende, stralende kleuren. Omdat 
de geschilderde illustraties zich in boeken bevinden, zijn ze 
weinig aan licht blootgesteld.
Zelden zijn zoveel handschriften uit de Zuidelijke Neder-
landen van deze kwaliteit bij elkaar getoond. 

Tot 3 juni. Niet op maandag 
en op 27 april. 
www.catharijneconvent.nl 

Trivulzio getijdenboek. Johannes op Patmos. Zuidelijke 
Nederlanden, ca. 1465. Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

Getijdenboek Brugge. Omgeving 
Simon Bening, ca. 1529. Brugge. 
Museum Catharijneconvent. 

Fragment uit ‘Glazier Rylands bijbel’. Judith 
en Holofernes. Ca. 1265. Rijksmuseum Twente.

Chronique dit Bauduin 
d’Avesnes. Ca. 1480. Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag.
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Spiritualiteit als levenskunst 
Benedictijn Benoît Standaert schreef jaren geleden een merkwaardig boek: Spiritualiteit 
als levenskunst. Alfabet van een monnik. Het zal velen verheugen dat dit boek opnieuw 
verkrijgbaar is, als POD, Print on demand. 
In dit boek ontvouwt Benoît Standaert de spiritualiteit als de beoefening van een levens-
kunst door zich toe te leggen op concrete vormen die gaandeweg omvormend werken.
(...) De lijst van vormen is uiteindelijk onbepaald; de richting is wel dezelfde: het proces 
van omvorming leidt tot vrijheid, tot schoonheid. 
Spiritualiteit helpt, aldus Standaert, om zo eenvoudig ‘mogelijke dingen’ zo volkomen 
mogelijk uit te voeren en daardoor het leven in al zijn overzichtelijkheid aan te kunnen. 
Elke letter van het alfabet reikt een of meer vormen van levenskunst aan: van aandacht 
en aanbidden tot zondag en zwijgen, via dialoog, dienen, feest, gastvrijheid, gesprek, ju-
belen, klagen, lectio divina, luisteren, meditatie, pelgrimeren, rituelen, slapen, tijdsbele-
ving, verwondering, wandelen en veel meer. 99 in totaal.
Een praktisch boek, geworteld in oude, al dan niet monastieke tradities en wijsheden, 
bij joden en christenen, moslims en boeddhisten, Chinese denkers en Vlaamse mystici.
We citeren tot slot Benoît Standaert uit een oud interview in het tijdschrift Klasse, mei 
2010:
Spiritualiteit omvat een formele diepte: je toeleggen op een praktijk, zoals bidden of mediteren. Daar-
naast is er een niet-formele diepte: in jezelf het andere dan jezelf ontdekken. Het principe van: ‘Niet 
ik doe, maar een ander in mij’, ‘het Grote door mij heen’. (...)
Spiritualiteit draait rond ‘spirit’. In het boeddhisme is dat het grote bewustzijn of de verlichting, in het 
christendom of het jodendom is dat het goddelijke bewustzijn. Die andere in mij is geen zuiver christe-
lijke ervaring, het is een ‘ontsluiting’ van iets wat mijzelf overstijgt en wat ook zonder godsdienst mo-
gelijk is. Je kunt je spiritualiteit christelijk invullen of op een andere manier. Mijn spiritualiteit vindt 
haar bron in mijn geloof, maar ook in wat ik lees, in leegte, in tactvol met energiebronnen omgaan.

Spiritualiteit als levenskunst. Alfabet van een monnik. Benoît Standaert. Uitgeverij Lannoo. 2017. ISBN 978 94 014 52083.
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lezeRSBRieVen, BloGS  en zoeKeRTJeS

Per fiets, met de kindjes. Wie wil ervaringen delen?
Al sinds mijn achttiende ben ik pelgrim. Toen fietste ik met een groep 
medestudenten van de middelbare school vanuit Izegem naar Com-
postela.
Een negentiendaagse waar ik nog heel vaak aan terugdenk en die nog 
steeds de reis van mijn leven is.

Het kriebelt al enkele jaren om de tocht nog eens opnieuw te 
doen. Mijn vriend en ik overwegen om de tocht per fiets te 
maken, liefst met de kindjes.
Ik zou dat graag in de zomer van 2020 doen, dan zijn onze kin-
deren 7 jaar en 3,5 jaar. Uiteraard op het tempo van de kinde-
ren.
Omdat ik thuis de enige ben met een beetje pelgrimservaring, 
tasten we in het duister over pelgrimeren met twee kleine ‘uk-
ken’. Mijn vriend heeft ook wel wat bedenkingen en twijfels. 
Ik geef hem geen ongelijk, het zal niet makkelijk zijn.
Daarom ben ik op zoek naar ervaringen van ouders/grootou-
ders/nonkels en tantes die met kleine kinderen op fietstocht 
geweest zijn naar Compostela of een andere verre bestem-
ming.
Is er iemand die iemand kent?
Alle info is meer dan welgekomen!
micheline.bonte@gmail.com
En aan iedereen die onderweg is of gaat: Fijne camino!
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Blaren verzorgen
Ik lees in de laatste Hola dat Ingrid Simons uit Lommel vraagt hoe je 
blaren kan voorkomen onderweg. Er verschenen al veel raadgevin-
gen, maar ik mag er misschien één aan toevoegen. 
Mijn man en ik kregen deze tip van een beroepsmilitair, die we op weg 
naar Compostela ontmoetten. Koop bij de apotheker een klein potje 
Vicks Vaporub. Zo’n grijsblauw smeersel dat vooral gebruikt  wordt 
om je in te smeren bij een infectie op de luchtwegen. Vroeger rook dat 
goedje vies, maar de moderne versie ruikt fris. Smeer je voeten goed 
in ‘s morgens voor het vertrek. De zalf trekt wat in je kousen, maar het 
geeft een fijn gevoel en ... je zal geen blaren krijgen. 
In weerwil van wat sommige pelgrims aanraden, zou ik zeggen: ge-
bruik zeker geen Compeed als je ook maar een beetje neiging heb tot 
zweetvoeten. De kans is naar mijn mening groot dat je onder de Com-
peed schimmelvorming krijgt en dat maakt de miserie nog groter.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te feliciteren met weer eens 
een mooie en interessante Hola!
Rozemie Steyaert, Ninove
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Hospitaleros hebben sóms een beetje tijd om blaren te verzorgen. 

Camino Portugués: gids te koop
Ik heb een zo goed als nieuwe Engelstalige, niet gebrukte gids Camino 
Portugués van John Brierley in aanbieding. 
Wie kan de gids gebruiken?
lieve.helssen@gmail.com
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Stapmaat gezocht
Ik ga eind juni - begin juli een stuk stappen in Frankrijk, 
vanuit Le-Puy-en-Velay.
Ik zoek nog gezelschap! Met dank.
Ingrid Vanhauwaert, 0477 45 21 27

Wie kan er een Sint-Jakobsbeeldje maken?
Ik zoek iemand die voor mij een St.-Jakobsbeeldje (St.-
Jakob als pelgrim) kan maken. Een houtbewerker? 
Maximum 20 cm groot. 
Contact via mail: luc.de.bolle1@telenet.be

Stapmaat gezocht
Ik ben Bernardine Catteeuw en wil op 1 juni vanuit 
Reims naar Compostela stappen. Ik zoek een medestap-
per die rond dezelfde periode wil vertrekken.
bertha246@hotmail.com, 0486 37 93 82


