
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
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Verwondering, daar ging het over tijdens de jaarlijkse pelgrimszegen. Er is zoveel om je over te ver-wonderen. En het eventueel ook te 
be-wonderen. Het gaat immers vooral om een levenshouding: openstaan voor alles, ook voor de kleine dingen, voor ideeën, uitspraken, 
tekstjes op een kerkhof of bv. ook bloemen. Zoals deze vier soorten orchideeën, affodil en akelei, beelden gemaakt langs de Camino 
Primitivo. Akelei vind je ook elders in deze ¡Hola! op een van de miniaturen uit de tentoonstelling in het Utrechtse Catharijneconvent.
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 Een orchis .... Mannetjesorchis?

Akelei 

 Een orchis ... Orchis conica?

Bijenorchis Tongorchis  Affodil
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 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS
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Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 

Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in 
Mechelen klaar om al je vragen te beantwoorden!

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, be-
halve 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 pelgrimsgadgets ko-
pen uit de pelgrimswinkel, een credencial-stempelboekje aanvragen en boeken 
uit de bibliotheek raadplegen.

Dit zijn de vrijwilligers, actief in mei en juni.

Zaterdag 5 mei Hanny Pouderoyen, Clark Trappeniers, Patrick Maene en Martine Maes
Zaterdag 12 mei Richard Asselberghs, Luc Holsters, Luc Demey en Jos Belmans
Zaterdag 19 mei Dees Van Caeyzeele, Lieve Mommens, Inge Peeraer en Jan De Proft
Zaterdag 26 mei Annemie Vanderschoot, Richard Anthone, Willy Beyers en Jos Belmans
Zaterdag 2 juni Jelle Nuyts, Jos Helsen, Emmanuel Velghe en Jacques Tack
Zaterdag 9 juni José Maes, Yvonne Roelof, René Henquet en Martine Maes
Zaterdag 16 juni Jean Smeets, Madeleine Pinxten, Emiel De Smedt en Patrick Maene
Zaterdag 23 juni Hanny Pouderoyen, Luc Demey, Clark Trappeniers en Daniël Dierickx
Zaterdag 30 juni Robert Truyen, Jan De Proft, Andrea Grootaers en Paul Linders

Noteer ook al dat het op zaterdag 21 juli Nationale Feestdag is. 
En dat wil zeggen dat het infopunt gesloten is.

infopunt zoekt informanten
Verleden jaar mochten we in het infopunt ca. 
900 (kandidaat)-pelgrims ontvangen.
Door het groeiende succes van het infopunt 
zijn we weer op zoek naar kandidaat-vrijwil-
ligers voor het infopunt.  Dé voorwaarde is 
uiteraard dat je ervaring hebt met een cami-
no en liefst met meerdere camino’s. Te voet 
of per fiets.
Zend je kandidatuur naar Jos Belmans, 
infopunt@compostelagenootschap.be.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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Brussel, zaterdag 2 juni
Sint-Jakobsprocessie. en Compostelafestival!
Kom mee naar de processie én het feest.

Ook dit jaar trekt de St.-Jakobsprocessie van de Onze-Lieve-Vrouw 
van Goede Bijstandskerk naar de Kapellekerk. En ook dit jaar is er die 
dag weer een Compostelafestival in Brussel. Met gratis muziek, dans, 
lekkere hapjes en veel meer. 

De dag begint om 10.30 uur met een pelgrimsmis in de Onze-Lieve-
Vrouw van Goede Bijstandkerk aan de Kolenmarkt.
Na de mis vertrekt de processie naar de Kapellekerk via de Grote 
Markt, Manneke Pis en de Begijnhofkerk. Rond 13 uur drinken de 
deelnemers er nog een glas van de vriendschap. 
Iedereen is welkom, kom gewoon om 10.30 uur naar de Bijstands-
kerk, liefst met jakobsschelp.

Op het Begijnhof zijn er de hele dag nog standjes met Spaanse specia-
liteiten, (Galicische) volksdansen en om 16 u. ook een voordracht van 
historicus Roel Jacobs over de Compostelaroute. 
’s Avonds (en ’s nachts) zijn er in en om het Centro Galego (La Tenta-
tion, Lakensestraat) gratis concerten en bal.
Concerten van onder meer Carles Belda & Joan Garriga (CAT), Elanor 
(BEL) en Radio Cos (GAL). 
www.centrogalego.be
www.festivalcompostela.be 
https://www.facebook.com/FestivalCompostelaenBruxelas/ 

Het in de processie meegedragen Jakobs-
beeld is een schenking van de Xunta de 
Galicia (1992) aan de stad Brussel en 
kreeg een plaats in de Kapellekerk. In 
dezelfde kerk staat een meelijwekkend 
beeld van Nostra Señora de Soledad, uit 
Spanje meegebracht door infante Isabel-
la. Pieter Breughel ligt er begraven.
De processie trok zeker al uit in 1502 
maar werd door Jozef II afgeschaft.
We nodigen alle leden uit om aan de 
processie deel te nemen, bij voorkeur met 
jakobsschelp.
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aFdelinG  anTWeRPen
heer-sur-Meuse, van 25 tot 27 mei
Wandeldriedaagse langs de Via Monastica. 
inschrijven vóór 7 mei!
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 aan de Franse grens.
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 prach-
tige maar pittige Hermetonvallei, je bezoekt de kerk van Bouvignes 
(met een pelgrimsgraf) en je wandelt vanuit Givet naar een bijna ver-
geten fort boven de stad. 

 Genootschap-afdelingen

Hierges, het mooiste dorp in de wijde omtrek. De Via Monastica loopt erdoor. 
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De eerste wandeling start vrijdagnamiddag om 13.30 uur. 
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 vóór 7 mei 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 liMBuRG
Tongeren, zaterdag 26 mei
Pelgrimeren naar Maria
Mede op initiatief van plaatselijke leden van het Vlaams Compostelage-
nootschap werd een tiental jaar geleden de traditie van pelgrimage naar 
Tongeren nieuw leven ingeblazen. 
Afdelilng Limburg suggereert om te kiezen voor een pelgrimage door 
de mooie, heuvelige Jekervallei: de tocht van 25 km (vertrek in Eben-
Emael) of van 17 km (vertrek Bassenge). Op deze tochten ontmoet je 
tal van Compostelastappers. Een bus brengt je naar de gekozen vertrek-
plaats. De bus voor Eben-Emael vertrekt om 8.30 uur  in Tongeren, met 
onderweg een stop in Maastricht voor de pelgrimszegen.  De bus naar 
Bassenge (17 km) vertrekt in Tongeren om 11.45 u. Aankomst rond 17 
uur -17.30 uur. De deelnemers gaan dan in groep naar de basiliek voor 
de afsluitende pelgrimsmis  om 18 uur.
Info en inschrijvingen (verplicht, en vóór 20 mei) via: 
www.partnerwalk.be. De tochtsuggestie van afdeling Limburg vind je 
onder een alternatief: recreatieve dagtocht. Vul het formuliertje in, verzend 
het en schrijf tegelijk € 3 over (inschrijvingsgeld en vervoer). Vergeet je 
picknick niet, en drank voor onderweg.

Natuurlijk kan je ook voor een andere tocht kiezen. Wij suggereren 
onze tochten omdat ervaring leert dat leden van het Genootschap graag 
Compostelastappers ontmoeten onderweg.
De pelgrimage is een organisatie van het dekenaat in samenwerking 
met het Genootschap en enkele wandelclubs.
Meer info  j.nelissen@telenet.be of riet.vancleuvenbergen@telenet.be 

De pelgrimages naar Tongeren zitten de jongste jaren weer in de lift. De 
basiliek is het oudste Mariaheiligdom aan de noordkant van de Alpen.
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aFdelinG zenne-dendeR
Roosdaal, vrijdag 25 mei
lezing: de lange tocht naar Compostela in de strijd tegen kanker
Johan Swinnen is ondervoorzitter van het Leuvens Kankerinstituut 
en een wereldautoriteit in de oncologie.
Toen zijn zoon getroffen werd door kanker beloofde hij ‘iets zots’ te 
doen als zijn zoon zou genezen. Die belofte heeft hij verleden jaar 
waargemaakt. Hij liep van Leuven naar Compostela, pakweg twee 
marathons per dag. Op die lange tocht nam hij talloze brieven mee 
van mensen die door kanker getroffen werden: Post voor Compostela.
Hij brengt het verhaal van deze lange tocht, maar vooral heeft hij een 
hoopvolle boodschap voor al wie met kanker geconfronteerd wordt.

Aanvang om 20 uur in het Gemeenschapscentrum Het Koetshuis aan 
de Kristus Koninglaan. 
Inkom: € 10 per persoon. Tickets kan je aanvragen door een mailtje te 
sturen naar  afdelingzennedender@compostelagenootschap.be. Tege-
lijk stort je het juiste bedrag op BE16 0017 0228 9574 van het Vlaams 
Compostelagenootschap, afdeling Zenne-Dender, met de vermelding 
‘Swinnen’ en het aantal personen.
De tickets kan je de avond zelf vanaf 19.30 uur afhalen aan de balie van 
het Koetshuis. 

De opbrengst gaat naar het Leuvens Kankerinstituut. 
Ook niet-leden zijn welkom.

Vader en zoon Swinnen bij de start van de 
lánge ‘marathon’ naar Compostela.
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Geraardsbergen, zaterdag 7 juli
langs de Via Tenera naar lessines

Eeuwen geleden liep er ook een pelgrimsroute van 
Dendermonde langs de Dender naar het zuiden. 
Onder meer in Ath was er toen een pelgrimshospi-
taal. Wellicht logeerden pelgriims ook in het Hôpi-
tal Notre Dame à la Rose in Lessines. Alleszins was 
er daar ook een Jakobusbroederschap.
De AssociationBelge de Saint-Jacques de Compostelle 
wandelde verleden jaar deze oude route opnieuw in, 
van Deux-Acren aan de taalgrens tot in Ath. 
De route loopt dan verder via Beloeil en Bernissart om 
in Rombies-et-Marchipont aan te sluiten op de Via 
Scaldea. 
Naar het noorden toe zal het Vlaams Genootschap de 
route bewegwijzeren van Antwerpen via Dendermon-
de, Aalst en Geraardsbergen. 
Afdeling Zenne wil de route alvast in de kijker plaatsen 
met een uitgebreid bezoek aan Geraardsbergen en het 

Hôpital à la Rose in Lessines. Dat hospitaal – nu een museum - is zonder 
meer een heel bijzonder interessante attractie langs deze route. 

Afspraak om 9.30 uur aan het station van Geraardsbergen. Daarna volgt 
een geleide stadswandeling (kerk, de Muur, Manneken Pis, het stadhuis 
...). 



Het Hôpital à la Rose, zeven eeuwen hopsitaalgeschiedenis.
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Na de kennismaking met deze mooie Denderstad wandel je een half uur 
langs de Dender om dan te picknicken in een taverne. Drankje in de prijs 
inbegrepen. 
Na de middag gaat de tocht verder naar Lessines. 
Daar start om 15.15 uur een rondleiding in het Hôpital Notre-Dame à la 
Rose.

Er is dan nog even tijd voor De ware Jakob, eventueel gevolgd door een 
avondmaal. Keuze tussen een Noors vissersbord of een koud vleesbord. 
Met de trein kan je vanuit Lessen terug naar Geraardsbergen.

Deelname: 
€ 15 voor de wandeling en de geleide bezoeken. Plus, indien gewenst, 
€ 17 voor het avondmaal,

Avondmaal
*Noors vissersbord
Gerookte en gestoomde zalm, gerookte heilbot, garnaal, ansjovis, groen-
ten, eitje en aardappelsalade. Of
* Koud vleesbord
Runds- en varkensgebraad, kip, rauwe en gekookte ham, groenten, aard-
appelsalade, eitje.

Inschrijven kan tot 20 juni. Stuur een mailtje naar: 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be, 
vermeld daarin het aantal personen, naam, adres, telefoonnummer en 
lidnummer en, indien van toepassing, de menukeuze: vis- of vleesschotel. 

Een luxeziekenzaal zag er eeuwen geleden zo uit ...

Hôpital à la Rose, anoniem. Jakobus, Johannes 
en Petrus tonen hier hun zwakheid. Christus 
vroeg hen, net voor zijn kruisdood, om  met Hem 
te waken. Hij vindt ze wat later slapend terug ...
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Tegelijk stort je vóór 20 juni het juiste bedrag op BE16 0017 0228 9574 van 
het Vlaams Compostelagenootschap, afdeling Zenne-Dender. Vermeld 
‘Tenera + aantal personen + menukeuze’.  
Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
We houden geen rekening met wie niet betaald heeft op 20 juni. Wie als-
nog betaalt is welkom, voor zover dat praktisch mogelijk is.

Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85of op www.compostelagenootschap.be.

Er is nog geen brochure beschikbaar maar enige info vind je op 
http://www.st-jacques.be/IMG/pdf/via_tenera_-_tr1_-_deux-acren_-_ath_-2017-09-01-v4_-5mm.pdf 
Algemene en cultuurhistorische info vind je op
www.notredamealarose.be   
www.visitgeraardsbergen.be
www.ath.be/loisirs/tourisme/office-de-tourisme

Geraardsbergen, het ‘échte’Manneke Pis! Hôpital à la Rose, de barokke kapel
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Het Muziekbos, parel van de Vlaamse Ardennen.

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 om-
dat er dan een misviering is. Van de St.-Walburga gaat het naar de 
voormalige abdij Maagdendale aan de Schelde en via Pamele en het 
natuurgebied ‘t Spei 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, ijskoud  water terwijl de priester de mis opdroeg. De wa-
terput is er nog altijd, ook de pelgrimsweegschaal en het ‘zotttenboek’. 
Om kippenvel van te krijgen. 
En de zondag na Pinksteren, dit jaar 27 mei, trekt nog altijd de Fier-
telommegang uit. Een tocht van 32 km rond Ronse, met de relieken 
van de heilige. De Fiertel is bijna duizend jaar oud en daarmee een van 
de oudste of de oudste processies van het land.
Afstand ca. 20 km.
Afspraak om 10.15 uur aan de St.-Walburgakerk.
Picknick meebrengen. 
Na de wandeling kan je meteen met de trein naar Oudenaarde (€ 2,90), 
maar je kan ook eerst mee spagetti gaan eten.

Het eerste, pas onlangs bij opgra-
vingen gevonden pelgrimsinsigne 
met St.-Hermes erop. Op de andere 
zijde staat St.-Cornelius. Van beide heiligen had 
en heeft de St.-Hermeskerk relieken.
Het insigne werd gevonden tussen een laat-middel-
eeuws ijzerzandstenen wegdek, nabij de kerk. 
Verloren door een pelgrim ...

Ch
ris
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Deelname: € 5 voor de wandeling, € 5 voor het geleid bezoek 
aan de crypte en € 15  voor de spaghetti.  
Een inschrijvingsformulier vind je op de website onder ‘Acti-
viteitenkalender’.
afdelingzuidwest @compostelagenootschap.be, 055 31 72 96.
Meer over St. Hermes: www.fiertel.be

Ronse, de romaans-gotische crypte van de St.-Hermeskerk.
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Beringen-Koersel, zaterdag 26 mei
Pelgrimswandeling
De Limburgse diocesane werkgroep pelgrimspastoraal koos 
voor haar volgende wandeling de vallei van de Zwarte Beek. 
Sterke vrouwen vormen deze keer het thema. 
Afstanden: 5 of 9 km.
Vertrek respectievelijk om 13.30 en 14.30 uur aan Koersel 
Kapelleke in de Fonteintjesstraat 18.
Deelname gratis, inschrijven niet noodzakelijk, picknick en 
drank meebrengen. 
www.pelgrimswandelingen.be 

Koersels kapelleke is in Limburg bekend als een groot recreatiegebied, 
maar het kapelleke waar het allemaal om begon staat er ook nog. Het 
gaat terug tot 1826, toen een man in grote nood verkeerde, geen water 
vond op de hei, Maria aanriep en ja, geholpen werd. Uit dankbaar-
heid plaatste hij een Mariabeeld op een staak. Later werd een kapel 
gebouwd voor Onze-Lieve-Vrouwe aan de Staak.
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Scherpenheuvel, vrijdag 8 juni
Van lier naar Santiago. het verhaal van Peter Moeremans
Peter Moeremans is leraar Frans aan het Xaveriuscollege in Borger-
hout. Als leraar kreeg hij vaak de kans om over zijn pelgrimservarin-
gen te vertellen.

Deze keer wil hij aan een ruim publiek de gelegenheid geven om van 
de pelgrimssfeer te proeven. Sprekende beelden en zijn dagboek, dat 
zijn de ingrediënten voor een avondje ‘stappen’ van Lier tot Compos-
tela en Finisterre.
Aanvang om 19.30 uur in Onthaalcentrum De Pelgrim, Isabellaplein 
15, Scherpenheuvel.

 Een van Peters leerlingen:’Ik vond het moedig dat hij zo lang en veel heeft 
gestapt. En dat hij toch heeft voortgezet toen hij pijn had of dingen niet meevielen.
De voorstelling was leuk gebracht en ik vond het ook lief dat hij dat voor iedereen 
wou doen’ 1L3 Lies
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

nieuwe pelgrimsgidsen
* Bij Editions Lepère verscheen een nieuwe editie van de gids voor 

Le Camino Francés. Geen geweldige kaarten maar voor de Camino 
Francés is dat geen probleem. Prijs: ca. € 20.

 www.chemin-compostelle.fr
* Bij Conrad Stein, de grootste Duitse uitgever van kleine, handige pel-

grimsgidsen, verschijnt deze maand een tweede editie van Spanien: 
Camino Inglés. Prijs: ca. € 13. Verkrijgbaar in onze pelgrimswinkel. 

* Nog bij Stein en ook in mei verschijnt de al tiende editie van Sch-
weiz: Jakobsweg vom Bodensee zum Genfersee. Het gaat vooral om de 
hoofdroute van Rorschach of Konstanz  aan de Bodensee naar Ge-
néve. Een belangrijke variant loopt in Midden-Zwitserland via Lu-
zern en Bern. Prijs: ca. € 17

 www.conrad-stein-verlag.de 
* Ook de Zwitserse uitgever Werd & Weber Verlag pakt uit met een 

caminogids voor Zwitserland: Pilgern auf dem Jakobsweg Schweiz und 
seinen Anschlusswegen. Met 576 blz., een formaat van 14 x 21 cm, is 
de gids wat minder handig dan de vorige, maar er staan ook meer 
wegen in. Helemaal nieuw is de Rhein-Reuss-Rhône-weg die van 
Disentis in Graubunden via de Oberalppas en de Furkapas naar en 
door de Rhônevallei loopt, tot de abdij van Saint-Maurice. 

 Prijs: ca. € 40. 
 www.weberverlag.ch 
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* FFRP, de Franse Grote Routepaden, brachten een nieuwe gids uit: 
Sentiers vers Saint-Jacques-de-Compostelle Lyon Cluny Le Puy. Cluyny-Le 
Puy is een camino, Lyon-Le Puy lijkt ons een ideetje van FFRP. Mais, 
chacun son chemin. Prijs: ca. € 16.

 www.ffrandonnee.fr 
* De zusterorganisatie Confraternity of St. James verkleint haar gid-

sen. Dat was al het geval voor de Camino Francésgids en dat is nu 
ook zo voor Camino Primitivo 2017/2018 Villaviciosa-Oviedo-Melide. 
Prijs: £ 8,50.

 www.csj.org.uk
* Het Jabikspaad is een wandel- en fietsroute  van Sint-Jakobiparochie 

Friesland  naar Hasselt in Overijssel. Een afstand van ca. 150 km. 
Van de gids voor het Jabikspaad verscheen recent een zevende uit-
gave met een beschrijvng in beide richtingen. 

 Een uitgave van uitgever Bornmeer en Stichting Jabikspaad Fryslân. 
Prijs ca. € 15.

 www.jabikspaad.nl 

Kort pelgrimswegen

* Via Monastica. Tussen Budingen en Jodoigne is er gesleuteld aan de 
fietsroutes en de bewegwijzering. Er zijn knooppunten bijgekomen, 
paaltjes vervangen en nieuwe geplaatst. Dat betekent dat een deel van 
onze bewegwijzering verdwenen is of was. Want onze vrijwilligers zijn 
daar alweer op pad. Maar het kan dat de beschrijving in de gids daar-
door niet helemaal meer oké is.
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* Via Brabantica: crosstrainer in de Antwerpse St.-Andrieskerk. Pastoor 
Rudi Mannaerts plaatste in zijn kerk een crosstrainer. Je kan nu in de kerk 
aan je conditie werken en tegelijk op het bijhorende scherm kijken naar 
filmbeelden van Paul Linders over de Camino. Met citaten uit de bijbel 
en de psalmen. Al jaren hangt er aan de andere kant van de kerk ook een 
boksbal. Daar kan je meppen op geven als je problemen hebt met God of 
de kerk ...

* Tracks camino's. Op www.santiago.nl vind je onder De Weg naar Bui-
ten onder meer tal van gps-bestanden voor een lange reeks Europese pel-
grimswegen. De Spaanse wegen kregen onlangs een grondige update. Ook 
logiesinfo. Binnen niet te lange tijd vind je tracks voor de belangrijkste ca-
mino’s ook op de nieuwe Vlaamse website. 

* De Voie de Rocamadour wordt dit jaar ook bewegwijzerd van zuid naar 
noord.  De pelgrimsweg loopt van Bénévent l’abbaye op de Voie de Vézelay 
naar Rocamadour. (Of, voortaan, ook omgekeerd). Van Rocamadour kan 
je langs de GR verder naar Figeac of Cahors op de Via Podiensis.

 www.un-chemin-de-st-jacques.net/
 www.chemin-de-st-jacques-voie-de-rocamadour-limousin-haut-quercy.fr 

* Stempelboekjes voor honden. De stichting APACA (Asociación Protec-
tora de Animales del Camino) vangt  in de steek gelaten of verdwaalde 
honden op de camino op. Sinds vorig jaar verkopen ze ook ‘credencials’ en 
certificaten voor honden. Op hun website vind je ook enkele adressen op 
de Camino Francés waar honden welkom zijn.  

 http://apaca.protecms.com
 Pelgrims met honden vinden ook allerlei raadgevingen op een andere 

website, www.caminoconmiperro.com. Enkel in het Spaans.

Ook een manier om de Camino te lopen ...
Be

no
ît 

D
e 
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’t Ja, heeft dat met pelgrimeren veel te maken? 
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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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onderdak, kort
* Via Brabantica. Meerseldreef, deelgemeente van Hoogstraten, ligt 

op de Via Brabantica aan de Belgisch-Nederlandse grens, op een 
boogscheut van de Jakobskapel in Galder. Op onze vraag of pelgrims 
daar kunnen overnachten, kregen we als antwoord dat dat voor pel-
grims nooit een probleem is als je maar je matje en je slaapzak en je 
rugzak bij je hebt. Een boterham ‘s ochtends kan je eventueel ook 
krijgen. (0032) (0)3 315 70 30.

* Logieslijsten voor een hele reeks, vooral Spaanse, camino’s vind je 
op de site van het Fränkische St. Jakobusgesellschaft Würzburg.

http://www.jakobus-franken.de/nachrichten-details/news/aktualisierte-uebernachtungsverzeichnisse-online.html
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utrecht, tot 3 juni
Magische miniaturen 
Nog een maand kan je in het 
Museum Catharijneconvent 
rondwandelen in de wonder-
lijke  wereld van minutieus 
geschilderde illustraties uit 
middeleeuwse handschriften. 

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

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

Chronique dit Bauduin d’Avesnes. Ca. 1480. 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

Getijdenboek van Charlotte van Bourbon-
Montpensier. Druk: Colard Mansion. 
Anwick Castle, Duke of Northumberland.
Brugge, Groeningemuseum, Haute Lecture 
by Colard Mansion.

Een magisch universum vol kleur, fantasiewezens, aapjes, vlinders, bloe-
men, ridders en jonkvrouwen. Bijbelse taferelen en scènes uit het dage-
lijkse 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 Nederlanden van deze 
kwaliteit bij elkaar getoond. 
Tot 3 juni. Niet op maandag. www.catharijneconvent.nl 

Media, eRFGoed, 
TenToonSTellinGen, 
ConCeRTen
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Tentoonstellingen, kort
* Een beetje in dezelfde sfeer, kan je in het Brugse 

Groeningemuseum de tentoonstelling bezoeken 
Haute Lecture by Colard Mansion. Vernieuwing van 
tekst en beeld in middeleeuws Brugge. Geen handschrif-
ten hier, of toch bijna niet, maar de eerste, gedrukte 
luxueuze boeken, wiegedrukken in een ongeziene 
typografie en heel bijzonder geïllustreerd. 

 Ook tot 3 juni en niet op maandag. 
 www.museabrugge.be 
* Na het Institut du Monde Arabe in Parijs is de ten-

toonstelling Chrétiens d’Orient – 2000 ans d’Histoire, 
nu ook te zien in het MUba in Tourcoing, net over 
de Franse grens. Een unieke tentoonstelling met 
stukken die je zelden te zien krijgt. Eén voorbeeld-
je: fresco’s met mirakeltaferelen uit de derde eeuw 
… De bezoeker wordt er ongetwijfeld aan herin-
nerd dat de joods-christelijke cultuur daar ontstaan 
is. Hij stelt vast hoe in de loop der jaren christenen 
en moslims vreedzaam konden samenleven. En je 
beseft wat er nu door oorlogen dreigt verloren te 
gaan. Christenen vluchten immers massaal weg uit 
het Midden-Oosten.

 Tot 11 juni, elke namiddag, behalve op dinsdagen 
en feestdagen.  http://www.muba-tourcoing.fr 

Getijdenboek van Charlotte van Bourbon-
Montpensier. Druk: Colard Mansion. 
Anwick Castle, Duke of Northumberland.

 Palestina, 
klooster Mar Saba.

 Evangelieboek, 
Turkije, ca. 1065.

 Syrisch-Arabisch 
gebedenboek, 
17de eeuw.
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Cd : de mooiste pelgrimsliederen
Met de cd Pelgrim zijn een leven lang verzamelt de werkgroep Pelgrims-
pastoraal van het bisdom Limburg de mooiste liederen uit meer 
dan 25 jaar pelgrimstochten met jongeren en volwassenen: Ultreia, 
Peregrino, Laudatio si’, Kom laat ons vieren … en als slot het Avondlied. 
Deelnemers aan de tochten vragen geregeld of die mooie liederen er-
gens op cd staan  ... Eindelijk kan de werkgroep daar nu ‘ja’ op ant-
woorden.
Met een schat aan vrijwilligers is de cd professioneel vormgegeven, 
inclusief een tekstboekje. Ze wordt verkocht aan € 10 via CCV Hasselt 
in het Pastoraal Informatie Centrum in Hasselt (Tulpinstraat 75) en 
voortaan ook bij elke pelgrimswandeling van de werkgroep..
Je kan de CD ook bestellen door overschrijving van € 12,50 (inclu-
sief verzendingskosten)  naar rekening BE59 8334 8931 2726 van Pel-
grimstochten, 3630 Maasmechelen. Vermeld duidelijk je adres en je 
vindt de pelgrimsmuziek enkele dagen later in je brievenbus.

Pelgrimeren voor de jeugd zoekt wandelaars 
Een van de werkgroepen van de pelgrimshoeve in Vessem (NL) is Pelgri-
meren voor de Jeugd. Door uitbreiding van het aantal scholen dat mee-
doet, is de werkgroep op zoek naar meer begeleiders/wandelaars.
Al tien jaar pelgrimeert de werkgroep met leerlingen van basisscholen 
uit de Noord-Brabantse Kempen en soms ook met leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs. Tijdens een wandeling van zo’n 12 km lopen ze 
van hun school naar de Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Tijdens deze wande-
ling proberen begeleiders en kinderen op een heel natuurlijke wijze in 
gesprek te raken met elkaar. Over de natuur, thuis  en zichzelf.. Uiteraard 
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komt het pelgrimeren aan bod en wat dat voor raakpunten heeft met het 
leven. Maar vooral is het lekker wandelen.
In Vessem wordt het wat serieuzer: een video over een stukje Camino, het 
bekijken van de kamertjes voor pelgrims en het labyrint .... De dag sluit  met 
een wens en een kaars als lichtpuntje op het pad van de toekomst. Daarna 
volgt een korte wandeling naar de Jakobushoeve om, bij het Cruz de Ferro, 
even te denken aan belangrijke zaken die de leerlingen bezighouden: het 
verlies van een familielid, wereldvrede, de eigen toekomst ...Na een stilte-
moment komen de ouders de kinderen halen. 
Meer info op http://pelgrimshoevekafarnaum.nl 
Spreekt dit jou aan, stuur dan een mailtje naar:
pelgrimerenvoordejeugd@pelgrimshoevekafarnaum.nl. 
En misschien kun je dan later in Vlaanderen iets dergelijks mee opstarten ...

Weekend 2-3 juni
Meer dan zeshonderd kerken open!
In heel het land, in het Groothertogdom en ook een beetje in Noord-
Frankrijk, openen weer honderden kerken hun deuren. Thema is dit 
jaar: Erfgoed met vele gezichten. De opzet is om het menselijke verhaal 
achter de stenen in de kijker te zetten: de vele handen die het gebouw 
hebben gevormd, de geloofsgemeenschap die er samenkomt, de levens-
verhalen van patroonheiligen, of de talrijke vrijwilligers die zich dage-
lijks inzetten voor het beheer en behoud van de kerken. Weer een mooie 
gelegenheid om naar Jakobus te gaan zoeken of in de sporen te lopen van 
pelgrims, vroeger en nu.
Het programma vind je op http://openkerken.be
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de Tovenaar van Compostela
Na Pelgrimstocht op hoge hakken verscheen van Monica Van Leke re-
cent een nieuw pelgrimsverhaal, De Tovenaar van Compostela. 
Viola ontdekt dat haar mama kanker heeft. Opa vertelde haar ooit over 
zijn vriend Jacques in Compostela, een tovenaar die wonderen en mira-
kelen verricht. Als die man nog leeft kan hij vast en zeker mama gene-
zen, denkt Viola. Na een dagje Eftelling vertrekken ze naar Compostela.
Samen lossen ze elke dag problemen op en krijgt Viola, en de lezer, le-
venslessen mee die ze dagelijks kunnen toepassen. De recensie die wij 
lazen noemt het boek ‘een sprookje vol creativiteit en verbeelding, een 
sprookje met bovendien een heel fantasierijk taalgebruik ... ‘Voor lezers 
van 11 tot 111’, maar naar verluidt toch meer een kinderboek dat ook 
voor volwassenen ‘leuk is om een keertje te lezen’.
Zelf hebben wij het (nog) niet gelezen.
Prijs : € 18 95, e-book 7,95.
https://www.ambilicious.nl/uitgeverij.html
 
BBC  2 The Road to Santiago
Deze vierdellige BBC-reeks is achter de rug, maar blijkbaar kun je de 
uitzendingen nog altijd bekijken via het YouTubekanaal. Zeven be-
kende Britten liepen twee weken camino. Niet zomaar voor de sport, 
ze reflecteren onderweg ook uitgebreid over hun leven, hun geloof en 
hun opvattingen over ethische en spirituele thema’s. 

Voor de eerste uitzending klik je gewoon op de foto hiernaast. Ook de 
links naar de andere uitzendingen krijg je dan op je scherm.

https://www.youtube.com/watch?v=1v3pezu4WFk
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lezeRSBRieVen, BloGS  en zoeKeRTJeS

Blaren, aflevering 4
Ik lees elk ¡Hola!-artikel en mijn aandacht werd getrokken door tips 
in verband met  blarenpreventie.  Zelf heb ik hiervan veel last gehad. 
Op sommige stapdagen liep ik met acht Compeedplakkers. Eén keer 
moest de verzekering me zelfs repatriëren uit Santiago. 
Mijn vrouw heeft me een adequaat middel aangereikt, waar zelfs mijn 
huisarts versteld van stond: Dermalex, een product voor tere baby-
huidjes. Uitleg van mijn huisarts: vocht toevoegen tegen uitdroging, 
want die veroorzaakt blaren. Tussen de aankomst van een stapdag en 
het begin van de volgende wrijf ik mijn voeten viermaal in. De eerste 
keer na de aankomstdouche en de vierde keer vlak voor het vertrek. 
Zo heb ik vrijwel geen blaren meer gehad. 
Wat kousen betreft: het was vijftig jaar geleden nog bon ton om twee 
paar kousen te dragen. Gelukkig is die tip al lang in de prullenmand 
beland!

N.v.d.r. Wat die kousen bestreft: dat heeft alles te maken met het feit dat de 
goede wandelkous die nu verkocht wordt, een heel ander product is! Je koopt 
zo’n kous ook niet in de supermarkt achter de hoek maar in een goede buiten-
sportzaak. Daar vind je ook dunne ondersokjes in polypropyleen. Dat helpt bij 
sómmige wandelaars. Er zijn nu eenmaal veel verschillende voeten, allemaal 
met andere (wandel)ervaringen ...  Er zijn een aantal basisregels, maar din-
gen uitproberen, dat hoort er ook bij!
Mathieu Lenaerts, Tongeren
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En dan maar hopen dat er langs de camino een ‘médecin de route’ 
loopt die wondermiddelen kent ...
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zal ik vertrekken met mijn hond?
Ik wil graag een stukje weg afleggen, te beginnen in België, in gezel-
schap van mijn hond. Ik kreeg graag praktische tips van pelgrims die 
dit al gedaan hebben.
Dank je!, 
Peggie De Sager,  peggiedes@yahoo.com,  0497 40 24 25

N.v.d.r. En die tips mag je ook naar de redactie sturen! Ook onze dank.

Turonensis, Voie de Tours, de westelijke route
Twee jaar geleden vertrok ik te voet vanuit Overijse via Reims, Véze-
lay, St.-Jean-Pied-de-Port over Burgos, León naar Compostela.  
Het reisverhaal stond/staat op een blog www.bloggen.be/hugodewit 
(N.v.d.r. Prima blog, aangenaam om lezen, goede foto’s!). 
Vele geïnteresseerden belden en mailden me daarna voor meer info : 
tips, praktische info over het reismateriaal, de route, de slaapgelegen-
heden en ook kaartmateriaal en reisgidsen waarvoor ik graag naar het 
genootschap in Mechelen refereerde. 
 
Op 1 april van dit jaar ben ik terug te voet vertrokken naar Compos-
tela. De camino die ik nu volg is de westelijke route (Saint-Quentin, 
Parijs, Tours, Bordeaux, Irun) en daarna de noordkust van Spanje om 
hopelijk eind juni in Compostela aan te komen. Als ik dit schrijf ben 
ik in de omgeving van Orléans. 
Ik ben ervan overtuigd dat ook velen deze minder bekende westelijke 
route in Frankrijk willen volgen. Voor anderen misschien de gelegen-
heid om de nieuwsgierigheid wat aan te wakkeren. 

Met hond? Geen eenvoudige opgave!
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Buiten het kaartmateriaal en de gidsen, gekocht bij het Genootschap 
in Mechelen, heb ik slechts één webblog gevonden die me meer info 
over deze route over Parijs en Tours kon geven. 
 
Daarom had ik graag andere kandidaat-pelgrims de info die nu op 
mijn nieuwe blog staat, niet willen onthouden. 
Je mag deze vrijuit publiceren of ernaar refereren:
www.bloggen.be/compostella_tevoet.
Ik hoop dat velen zullen warmlopen voor deze minder bekende route 
en ook deze camino zullen volgen. 
Groeten uit Frankrijk!
hugo.dewit@skynet.be 

Villares de orbigo: dank je Christine!
Vorig jaar maakte ik in september een tocht met de bedoe-
ling van Burgos naar Santiago te stappen, maar mijn stap-
maatje kreeg knieproblemen. Een geluk bij een ongeluk, 
want we logeerden toevallig bij een Vlaamse  gastvrouw, 
Christine, in Villares de Orbigo. Samen met haar schoon-
zoon heeft zij alles in het werk gesteld om ons op een com-
fortabele, snelle manier naar België te krijgen. We zijn 
haar hiervoor nog steeds heel dankbaar en prijzen haar 
albergue ten zeerste aan! Christine, nogmaals dank en in-
tussen is de knie redelijk hersteld, alleen een camino zit er 
voor mijn vriendin niet meer in!
Van harte, 
Arlette en Nora 
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Gust, albert en twee ezels
Er zijn weer twee Vlaamse pelgrims met twee ezels op stap. Op 2 april 
vertrokken ze in Antwerpen na een viering in de kathedaal. Ook zij 
steunen met hun tocht het kankeronderzoek, in dit geval van de UZA 
Foundation. 
Het verhaal van hun tocht kan je nalezen op Facebook.

Bij het vertrek op de Meir in Antwerpen ...

https://www.facebook.com/Compostela-Albert-Gust-1752845408094194/ 
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Pelgrimsgebed 
Een Vlaamse pelgrim stuurde ons ook nog een zelf geschreven gebed. 
Misschien nuttig om mee te nemen op de Camino  ... ?

PELGRIMSGEBED (VOOR DE NACHT)

God van vrede, ik dank U
dat ik geboren ben,
dat ik ben wie ik ben
en in de palm van Uw hand geschreven sta.

In goede en kwade dagen - wil ik aan U denken,
verbonden zijn - met allen die ik bemin.
Ik dank U voor Uw schepping,
een wonder mij toevertrouwd:
voor bloemen en bomen - velden en wegen,
bossen en bergen - voor water en lucht.

Dank U voor zon en regen - duister en schaduw,
voor warmte en vuur - wolken en wind.
Ik dank U - voor vogels en vissen,
de dieren in de natuur.
Voor dagen en nachten - voor stilte en rust.
Ik dank U - voor familie en vrienden,
voor allen die goed zijn voor mij,
voor elkeen op mijn levensweg.

God van vrede, ik dank U
dat ik geboren ben,
dat ik ben wie ik ben
en in de palm van Uw hand geschreven sta !


