
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Twee Nieuw-Zeelandse pelgrims in de albergue van Los Arcos. 
Dat je op de Camino de hele wereld ontmoet, dat is toch een van de mooie aspecten van dit pelgrimsgebeuren, niet?
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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 juni.

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

Ook in juli en augustus is het infopunt geopend, behalve op de nationale 
feestdag, 21 juli.

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. MoRGen!
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 speciali-
teiten, (Galicische) volksdansen en om 15 u. (en niet 16 uur zoals op de 
website van het Centro Galego staat) ook een voordracht van historicus 
Roel Jacobs over Les liens historiques (méconnus) entre Bruxelles et Anvers, deux 
villes sur un même chemin à Santiago de Compostela ....
’s Avonds (en ’s nachts) zijn er in en om het Centro Galego (La Tentation, 
Lakensestraat) gratis concerten en bal.
Conderten 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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Om een filmpje over de jaarlijkse processie te zien klik je gewoon op de foto. Carles Belda & Joan Garriga. Klik op de foto.

Radio Cos. Klik op de foto

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=mni-Af-z5a4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=mni-Af-z5a4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=mni-Af-z5a4
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Kapellen, woendsdag 25 juli
Feest van Sint-Jakob!
Al eeuwen viert de kerkgemeenschap het feest van apostel Jakobus de 
Meerdere op 25 juli. Ook voor het Vlaams Compostelagenootschap is 
dat uiteraard een belangrijk feest, elk jaar gevierd in een dorp of stad 
met een Jakobskerk. Dit jaar is Kapellen aan de beurt, een Jakobsge-
meente bij uitstek. De heilige is er present in het gemeentewapen en 
dus op elk straatnaambord. Er wacht de deelnemers een warm wel-
kom en een interessant programma.

Programma:
10 uur:  welkomstkoffie in RVT Zonnewende, Kerkstraat 5, 
    (tegenover de kerk)
11 uur:    misviering in de St.-Jakobskerk
12.30 uur:   warme maaltijd in Zonnewende
13.45 uur:   keuze uit:
 1. bezoek aan St.-Jakobskerk met zijn jacobalia o.l.v. gids Gert Celen 
 2. rondleiding in het Arboretum van Kalmthout o.l.v. natuurgids 

Miet Wymeersch. Thema: Bomen en religie  (carpooling)
 3. bezoek aan de Smoldersklok o.l.v. de zoon van maker Smolders 

(wandelafstand)
 4. bezichtiging van het Loopgravenpad  n.a.v  1918-2018  o.l.v. samen-

steller Jan Ingelbrecht (carpooling)

16.30 uur Café  De Ware Jakob,  aangeboden door de gemeente Kapel-
len, aan het pelgrimsbeeld tegenover de kerk

Jakobus de Meerdere domineert het gemeentewapen van Kapellen. De 
drie brouwerijemmers in het schild zijn overgenomen van het vroegere 
gemeentewapen van Ekeren. In zijn hand houdt hij een kapel, de voor-
loper van de huidige parochiekerk.

Kapellen, de St.-Jakobskerk. (14de, 15de, 16de en 19de eeuw)
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Deelname: € 10  bij inschrijving. Betalingsmodaliteiten: 
zie inschrijvingsformulier.
Maaltijd: donativo
Inschrijven tot 18 juli. Klik op dit formulier. 

Bereikbaarheid:
Trein: Antwerpen –Essen, halte Kapellen. Vervolgens Sta-
tionsstraat, Dorpsstraat en Kerkstraat (10 minuten).
Bus 720 (Antwerpen-Kapellen-Putte),  Antwerpen, Roose-
veltplaats (9.05 uur, perron 22). Kapellen: 9.44 uur. Halte 
Dorp. Vervolgens Dorpsstraat en Kerkstraat.
Auto: ondergrondse parking achter Zonnewende in de 
Kerkstraat.

Jakobus, de pelgrim, een beeld van Vally Moors, tegenover de kerk. 
Vally Moors: ‘Dit beeld is de uitdrukking van mijn denken over de pelgrimstocht 
naar Compostela: de mens op zoek naar zichzelf in de chaos van het leven.’

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulier%20jakobsfeest%2025%20juli%202018%20-%20kapellen.doc
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 Genootschap-afdelingen
aFdelinG zenne-dendeR
Geraardsbergen, zaterdag 7 juli
langs de Via Tenera naar lessines
Eeuwen geleden liep er ook een pelgrimsroute van Den-
dermonde langs de Dender naar het zuiden. Onder 
meer in Ath was er toen een pelgrimshospitaal. Wellicht 
logeerden pelgrims ook in het Hôpital Notre Dame à la 
Rose in Lessines. Alleszins was er daar ook een Jakobus-
broederschap.
De Association Belge 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-Dender wil de route alvast in de kijker plaatsen met een uitge-
breid bezoek aan Geraardsbergen en het Hôpital à la Rose in Lessines. Dat hos-
pitaal – 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 ge-
leide stadswandeling (kerk, de Muur, Manneken Pis, het stadhuis ...). 

Het Hôpital à la Rose, zeven eeuwen hopsitaalgeschiedenis.

Ve
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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 Lessines terug naar Geraardsbergen.

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

Inschrijven kan tot 20 juni. Stuur een mailtje naar:
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be, vermeld daarin 
het aantal personen, naam, adres, telefoonnummer en lidnummer 
en, als je blijft eten,: vis- of vleesschotel. 

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

H
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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 wa-
ken. Hij vindt ze wat later slapend terug ...
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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

H
D

N
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Avondmaal:
*Noors vissersbord
 Gerookte en gestoomde zalm, gerookte heilbot, garnaal, ansjovis, 

groenten, eitje en aardappelsalade. 
Of
* Koud vleesbord
 Runds- en varkensgebraad, kip, rauwe en gekookte ham, groenten, 

aardappelsalade, eitje.
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andeRe oRGaniSaToRen
Scherpenheuvel, vrijdag 8 juni
Van lier naar Santiago. het verhaal van Peter Moeremans
Peter Moeremans is leraar Frans aan het Xaveriuscollege in Borgerhout. 
Als leraar kreeg hij vaak de kans om over zijn pelgrimservaringen te ver-
tellen.  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 Compostela 
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

hoepertingen, van 23 tot 27 juli 
Pelgrimsmidweek
Vijf dagen wandelen rond het thema ‘de reis van je hoofd naar je hart’, 
naar een gelijknamig boekje van Leo Fijen. 
Elke dag een wandeling van 15 à 20 km, met bezinningsmomenten. 
Een organisatie van kasteel Mariagaarde en de diocesane werkgroep pel-
grimspastoraal.
Deelname € 230 à € 310, afhankelijk van het kamertype. Extern: € 140. 
Meer info: Luc Herbots, 089 76 42 22.
Inschrijven via www.kasteelmariagaarde.be 
www.pelgrimswandelingen.be. Kasteel Mariagaarde in Hoepertingen (Borgloon).
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nieuwe pelgrimsgidsen
* Cicerone - een grote naam in de wereld van de wandelgidsen -  pakt 

uit met een degelijke gids voor het grootste deel van de Noord-Por-
tugese routes: The Camino Portugués from Lisbon and Porto to Santiago 
- Central, Coastal and Spiritual caminos. Je kan dus met de gids vertrek-
ken vanuit Lissabon of Porto en tussen Pontevedra en Padrón kan je 
kiezen voor de iets langere ‘spitituele variant’. 

 Zit er niet in: de oostelijke variant van Porto via Braga naar Ponte de 
Lima op de Caminho Central.17 x 11 cm, 336 blz.., 370 gr. 

 Prijs: ca. £ 17.
 www.cicerone.co.uk 
* Bij de Duitse uitgever Rother Bergverlag verscheen een gids voor de 

Franziskusweg. Florenz-Assisi-Rom. Een afstand van ca. 600 km, een 
tocht van pakweg een maand. 

 Prijs: ca. € 15. 
 www.rother.de 

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen
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Je kan ook in litouwen starten!
Ja, je kan vrijwel overal in Europa starten op een Jakobsweg. Het 
Compostelagenootschap in Litouwen is nog maar een paar jaar oud. 
De plannen voor vijf routes zijn al uitgetekend en de helft van de eer-
ste route is klaar. Ze loopt van de Lets-Litouwse grens naar de Litouws-
Poolse grens. Daar gaat de route over in de Poolse Camino Polaco. 
De bewegwijzering van Kaunas tot  de Poolse grens is klaar. Goed voor 
acht dagen stappen, zo’n 200 km. Kaarten en een korte beschrijving 
vind je op www.caminolituano.com.

Nog een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=3rMYSwAb0zM

Als je de Mariabasiliek van Seinai bereikt, ben je al in Polen, op de 
Camino Polaco.
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De Mariakerk van Margininkai.

Het klooster van Pazaislis nabij Kaunas, de tweede stad van Litouwen.
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Portugal:  de oostelijke route

Er was wel al een route in het oosten van Portugal, de Caminho Inte-
rior, van Viseu  naar Verin op de Camino Sanabrès. Veel is daarover 
nooit gecommuniceerd.
Belangrijker lijkt ons dat de Portugese president recent de Vía Portugal 
Nascente inhuldigde, 400 km camino tussen Évora en Trancoso op de 
Camino Torres. Het zou vooral om onverharde wegen gaan.
Het zuidelijke deel, nog eens 380 km tussen Tavira en Evora, zou nog 
dit jaar klaar zijn. 
Er is wel nog wat werk aan de winkel. De website bv. stelt nog niet 
veel voor. Een gids of een beknopte beschrijving hebben we nog niet 
gezien.
De Camino Torres loopt van Salamanca op de  Vía de la Plata, langs 
Braga en Ponte de Lima (Caminho Central), Pontevedra en Padrón 
naar Santiago.
http://caminhossantiago.pt/ 
http://caminosantiago.usal.es/torres/

Een president die een camino opent, ook niet alledaags.

Kort: pelgrimswegen
* Amiens-Rouen. Les Chemins Mont Saint-Michel en het Composte-

lagenootschap van Rouen bewegwijzerden een route tussen Rouen 
en Amiens. Blauw bewegwijzerd met waar nodig gecombineerd 
met de rood-witte of rood-gele GR-bewegwijzering en het Compos-
telalogo.

 www.cheminscompostelle76.com 
 www.lescheminsdumontsaintmichel.com 
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* Catalonië. Van Girona naar Barcelona: de wandelroute is voortaan 
een Jakobsweg onder de naam Via Marina.

* Sebastien de Fooz, onder meer bekend van zijn boek Te voet naar Je-
ruzalem en de Jorsalatocht naar Istanbul, is weer op stap. Deze keer 
is hij een maand op expeditie in de grootstad Brussel. Je kan hem 
volgen op zijn blog: www.sebastiendefooz.com. 

* Conferencias Compostela. De Archicofradia universal del apostól 
Santiago, de aartsbroederschap van de apostel Jakob, organiseert 
elke zomer een reeks interessante voordrachten voor pelgrims. Nog 
tot half juli en dan tot einde september. In het Spaans. Met het evo-
luerende pelgrimspublilek mogen ze dat stilaan af en toe in een an-
dere taal doen. Het volledige programma vind je hier:

http://archicofradia.org/2018/05/02/v-edicion-del-ciclo-a-donde-vas-peregrino/.

logies, kort
* Vrijwillige hospitaleros vragen ze altijd en overal. Je moet wel ervaring 

met de camino hebben  (liefst recente) en een paar talen spreken. 
 Na wat googlen vind je altijd ‘openstaande betrekkingen’. 
 Voor Frankrijk kan je bv. kijken op www.xacobeo.fr/ZF1.05.hosp.htm 

of in Camino, het digitale blad van Editions Lepère: 
 www.chemin-compostelle.fr/camino/. 
* Na twee jaar is de Gîte Chrétien aan de rue Félix Despagnet  In Air-sur-

Adour (Voie du Puy) weer geopend. www.saintjacques-hospitalet.fr, 
tel. 05 58 52 31 68. 

Op die site vind je ook andere christelijk geïnspireerde logiesadressen. 
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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

de ogen van de muskusos – Paul de Marez 
Uitgeverij Beefcake presenteert u een bijzonder spiritueel tochtver-
haal.  “Geloof jij dan in God?” vraagt Thomas nieuwsgierig tussen twee hap-
pen stoverij door. 

Zo start het intrigerende verhaal over een maandenlange voettocht 
van de sarcofaag van Broeder Isidoor in Kortrijk naar een verdwenen 
graf, dat van Sint-Olav, in het Hoge Noorden. Met stok en rugzak 
neemt de auteur de lezer mee op een fascinerende reis langs kleine 
paadjes en bijzondere plekken. Hij laat zich sturen door wat er zich 
aandient, met onderweg een aandachtig oog voor de zin der dingen, 
zoekend naar ‘het God’. Hij wordt wakker tussen zachte lakens van 
inspirerende engelen, maar evengoed in een oude gevangeniscel of 
in devote kloosterbedden. Er zijn de ontmoetingen met kunstenaars 
en daklozen, de ritueel geofferde veenman, de gedreven nerd en de 
oude schriele schepper. Er zijn de overgave aan de weg zelf en de ver-
stillende momenten, alleen in de natuur. Al stappend laat de ziel zich 
horen en op de ruige hoogvlakte in het Hoge Noorden valt de puzzel 
in elkaar. 
Release: september 2018. Circa 250 pagina’s. 
Prijs boek in voorverkoop: € 20. 
Uitgeverij Beefcake Publishing; verdeling Centraal Boekhuis. 
www.beefcakepublishing.be 
www.facebook.com/beefcakepublishing 
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Reacties van het proeflezerspanel: 
Een echte aanrader om het hectische heden weer even in perspectief te plaatsen. 
Als zat ik op zijn schouder, zo werd ik meegezogen in een diepmenselijke tocht. 

Over de auteur 
Paul De Marez (°1950) heeft een professionele loopbaan in de Kor-
trijkse cultuursector achter de rug en is een gedreven pelgrim (Com-
postela, Rome, Istanbul, Trondheim). Elke pelgrimstocht gaat voor 
hem over het ervaren van betekenis op het ritme van de voeten. 

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 le-
vensverhalen van patroonheiligen, of de talrijke vrijwilligers die zich 
dagelijks 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 volledige programma vind je en kun je downloaden van 
http://openkerken.be.
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león, tot 2 september
Muchos caminos
Het museum voor hedendaagse kunst in León, het MUSAC, pakt uit 
met een tentoonstelling rond de Camino, of beter de vele aspecten van 
vele camino’s: landschappelijke, spirituele, historische, culturele, een 
veelheid aan motieven en ervaringen  ...  Minder verscheidenheid is 
er te vinden in de verschillende kunstvormen van de 46 kunstenaars. 
Fotografie en videokunst domineren, naast een beetje schilderijen, 
beeldhouwwerk en installaties.
Maar toch een mooi evenement en een mooie afwisseling als je de Ca-
mino Francés loopt.
Maandag gesloten.
https://www.youtube.com/watch?v=ygtdiD9l1Ts 
www.musac.es

Muchos caminos.Huellas 
del camino. Solo de sajam-

bre. Manuel Martin.

Muchos caminos. Espejo 1. Manuel Martin.Muchos caminos. Manjarin. Amando Caso.
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Chrétiens d’orient
Nog tot 11 juni kan je in Tourcoing, net over de grens, de tentoonstel-
ling Chrétiens d’Orient – 2000 ans d’Histoire, bekijken in het MUba. 
Een unieke tentoonstelling met stukken die je zelden te zien krijgt. 
Open elke namiddag, behalve op dinsdag..
http://www.muba-tourcoing.fr 

zwarte haan, 25 juli
nacht aan het wad
De Camino aan het Wad eindigt op 25 jul in de Sint-Jakobiparochie 
(Friesland). 
Die dag kan je aansluiten bij een culturele processie naar Zwarte Haan. 
Zwarte Haan aan de Waddenzeedijk is zowat het Friese Fisterra. De 
aankomst van de ‘processie’ is het startsein voor het festival Nacht aan 
het Wad. Een festival waarin de beleving van de nacht centraal staat. 
De Zwarte Haan is een van de weinige plekken in Nederland waar het 
nog echt donker wordt en dus bij uitstek dé plek voor zo’n festival. Er 
is een nachttuin om naar de sterren te kijken en de nachtelijke flora en 
fauna te beleven. En verder  is er veel (akoestische) muziek, poëzie en 
ruimte voor verhalen van pelgrims en andere reizigers. Een initiatief 
van Keunstwurk  i s.m. Stichting Feel the Night. Toegang: € 10, drie 
consumpties inbegrepen. 
www.nachtaanhetwad.frl 

Syrisch-Arabisch 
gebedenboek, 17de eeuw.
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lezeRSBRieVen, BloGS  en zoeKeRTJeS

een of twee stempels per dag?
Momenteel loop ik de Vía de la Plata. 
Gisteren heb ik vernomen dat er vanaf dit jaar op de laatste 100 km  
twee stempels nodig zijn om uiteindelijk de compostela te verkrijgen.
Klopt dit ? Ook al heb je de hele weg de nodige stempels.
Carlos Decraene

N.v.d.r. Op de website van het Officina  peregrino en ook in de cre-
dencial, het stempelboekje, staat inderdaad dat You have to stamp the 
credencial twice a day at least on the last 100 km (for pilgrims on foot or on 
horseback) or on the last 200 km (for cyclists pilgrims). Voor wie weken 
lang onderweg was, zullen ze daar in het pelgrimsbureau geen punt 
van maken, voor wie maar 100 km loopt waarschijnlijk wel. Het is 
de bedoeling dat je ’s morgens een stempel haalt en bij aankomst een 
andere. 
In het stempelboekje van het Vlaams Genootschap is er alleszins 
voldoende plaats om twee stempels per dag te plaatsen voor de laat-
ste 100 km, ook als je van thuis vertrekt. 

Tot veertien loketten zijn er dagelijks in Santiago de Compostela 
geopend om stempelboekjes na te kijken en compostelas uit te reiken.

Je
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Blog van Johan Billen
Op 1 april ging Johan na 37 jaar militaire loopbaan met pensioen. 
Dezelfde dag vertrok hij in Alken naar Santiago de Compostela.  Zijn 
tocht kun je volgen op https://johanb3570.blogspot.be 

Blog van Joe Rogge
Je kan mij volgen op joegaatnaarcompostella.blogspot.be. 
Ik zal trachten elke dag een foto te posten en iets over mijn genieten 
en over mijn afzien met jullie te delen.
Uit de blog van Joe: 
Wat mij zeer nauw aan het hart ligt in het leven is ‘verbondenheid’, met men-
sen en met de natuur. Die twee elementen zijn, denk ik, te vinden in een ‘ca-
mino’, een tocht waarbij ik urenlang kan nadenken en voelen. Eens een peri-
ode zonder handelen, alleen met denken en voelen. Ik geniet ook geweldig van 
‘vrijheid’. Ik stap dus heel alleen, bepaal zelf mijn tempo, waar en wanneer ik 
stop, eet, slaap, een kerk binnenstap, wie ik aanspreek, of wat dan ook. Die ver-
bondenheid en vrijheid maken dat ik opensta voor wat op mijn camino, mijn 
pad komt, en ik ben ervan overtuigd dat ik zeer veel wijsheid zal tegenkomen.

Jo
ha

n 
Bi

lle
n

Vertrokken 
Wij, Stefaan en Martine Van De Walle en ik, zijn maandag 30 april  per 
fiets vertrokken naar Compostela.
Als je wilt kan je ons wedervaren volgen op kriseveraert.simplesite.com.  
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hoe kan ik snel mijn huurfiets versturen?
Ik ben 63 en fiets met een gehuurde trekkingfiets van België naar 
Santiago de Compostela.
Ik kom aan op 24 juni, op 25 juni komt mijn vrouw aan in Compostela 
en verblijven we nog een tiental dagen in Spanje.
Mijn huurfiets moet de verhuurder ten laatste de 29ste terug hebben, 
want de dag erna is die weer in verhuur.  
Ik vind geen transportfirma die me kan verzekeren dat de fiets tijdig 
terugkomt.
Misschien kan ik via ¡Hola! geholpen worden. Het terugbezorgen 
van fiets en bagage zal uiteraard vergoed worden.
lefever.danny@gmail.com, 0479  37 35 94

N.v.d.r. 
Moeilijke opgave. Het probleem is dat je zo weinig speling hebt. De 
theoretisch eenvoudigste oplossing is om eerst met Vueling naar Za-
ventem te vliegen en je fiets op het vliegtuig mee te nemen. En pas dan 
met je vrouw op vakantie te vertrekken ...
Maar ja, misschien is er een Vlaamse pelgrim die je fiets kan meene-
men, wie weet. 
Klassieke adressen voor fietstransport zijn:
http://schellenssoetens-fietstransport.nl 
www.fietsvervoer.nl 
www.ups.com
... maar die adressen heb je ongetwijfeld al geraadpleegd.



24

95
Juni  2018¡HOLA!

Met speciale fiets
Wij zijn halfweg met een speciale fiets (voor een persoon met beper-
kingen en een eigenzinnige route 1650 km). Wegens familieredenen 
beginnen we aan het tweede deel in september.
Sabine en Koen Maes

Caminho Português: bed of (eigen) tentje 
Met vrouw, kind en inboedel zijn we in 2017 naar Portugal getrokken 
om een gastenverblijf/b&b te openen in ruraal, centraal Portugal. 
We zitten op een mooi plekje tussen Tomar en Alvaiazere (tussen Lis-
sabon en Coïmbra), enkele tientallen meters van de caminho verwij-
derd. Dit was dan ook ons doel ... 
www.TiLadeira.com 

N
an
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 Een mooi zich op het centrum van Coïmbra aan de Mondego.
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Compostela op eclips-TV
Op vrijdag 1 juni is er om 11, 17 en 19.25 (?) uur een vijf minuten durend 
interview op Eclips-TV. Herhaling zaterdag.
Telenet kanaal 40, Proximus kanaal 109.
Ik heb mijn best gedaan om wat reclame te maken voor het Genoot-
schap!
Herman Poppe

Rugzakken te koop
Morgen vertrekken we naar Spanje om via Salamanca naar Compos-
tela te stappen. 
We schaften ons allebei nieuwe rugzakken aan. Vandaar dat we twee 
nog zeer degelijke rugzakken willen te koop aanbieden. 
De twee rugzakken zijn van het merk Osprey. Een damesrugzak, mo-
del Ariel 55 en een herenrugzak, model aether 60. 
Prijs overeen te komen. 
Bel 0477 55 06 80.
Luc Vermoesen

Goudkorrel

De grootste handicap: de angst.
De mooiste dag: vandaag.
Het gemakkelijkste: zich vergissen. 
De grootste vergissing: opgeven. 
Het grootste gebrek: het egoïsme.
Het grootste bankroet: de moedeloosheid.
De beste leraars: de kinderen. 
De grootste behoefte: gezond verstand.
Het laagste gevoel: jaloersheid.
Het mooiste geschenk: de vergeving.
De grootste erkenning: God.
Het mooiste op aarde: de liefde.

Tekst gevonden door een jonge pelgrim 
op weg naar Compostela.


