
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Twee pelgrims, twee honden. Niet vanzelfsprekend, niet te aan te raden. In de meeste albergues zijn honden niet toegelaten.
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Redactie: Ludo Van Lint, Van Dijckstraat 10, 2640 Mortsel, ludo.van.lint@telenet.be. 
Tekst: Ludo Van Lint, tenzij anders vermeld.
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans, Ria Bruggen, Luc De Bolle, 
Roland De Brabander, Yves Druyve, Jan Hendrickx, Luc Holsters, Willy Genbrugge, 
Egfried Grauls, Luc Holsters, Ferdi Mattijs, Herman Merckx, Yvonne Roelof, 
Jan Van de Moortel, Herman Van Hees, Jef Van Lint.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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Kalender

Zaterdag 13 februari   Mechelen. Pelgrimszegen

Donderdag 18 februari  Genk. Spaanse avond

Donderdag 18 februari  Koersel. Film: The Way

Zondag 21 februari   Brugge. Film en bezoek Jakobskerk

Weekend 27-28 februari Antwerpen. Fiets- en Wandelbeurs

Vrijdag 4 maart    Antwerpen. Pelgrimsquiz

Vrijdag 11 maart    Denderleeuw. Spaanse avond

Zondag 13 maart    Mechelen. Met Sint-Jakob door Mechelen 

Woensdag 16 maart   Tongeren. Pelgrimstocht op hoge hakken

Zaterdag 19 maart   Mechelen. Algemene vergadering

Donderdag 24 maart  Antwerpen. Pelgrimstafel. Met infostand

Van 15 tot 17 april   Brabant. Driedaagse abdijentocht
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 ’t Genootschap



nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWs

Moge de God van alle wegen, je zegenen en beschermen.
Breek op en vertrek uit bezorgde gedachten,
Uit verstarde gewoontes, uit knellende verwachtingen.
Wees opmerkzaam onderweg met lichaam en ziel,
Met al je zintuigen, met vertrouwen en met heel je hart.
Moge de God van alle wegen je begeleiden,
Wanneer je tocht je naar nieuwe plekken leidt,
Wanneer je je op onzeker terrein begeeft,
Wanneer je natuur, mensen, geloof en cultuur ontmoet.
Moge de zon je gezicht verwarmen, de wind je rug versterken,
De regen je leven verfrissen, de wegwijzers je leiden naar je doel.
Moge de God van alle wegen je zegenen en beschermen je hele pelgrimstocht lang!
Pelgrimszegen 2015, naar Peter Müller.

Mechelen, zaterdag 13 februari
Pelgrimszegen: nu inschrijven
Traditiegetrouw organiseren we elk jaar in Mechelen de pelgrimsze-
gen. Alle pelgrims die in 2016 op weg willen gaan naar Santiago de 
Compostela nodigen we van harte uit.
In de voormiddag trekken we, na registratie en een welkomstkoffie, 
naar de St.-Romboutskathedraal voor de pelgrimszegen. 
Na deze plechtigheid gaan we naar de Salons Van Dijck voor een fees-
telijke buffet, drank inbegrepen. Er is ook nog gelegenheid om prakti-
sche informatie te verzamelen voor je pelgrimstocht.
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Enkele mooie beelden van voorbije pelgrimszegens 
in de Mechelse kathedraal. 



4

67
Februari 2016¡HOLA!

Programma
9.30  u.  Welkom, registratie en koffie  in salons Van Dijck, Frederik    

   de Merodestraat 33, om de hoek van ons secretariaat in de   
   Varkensstraat.

10.30 u. Pelgrimszegen in de kathedraal, op tien minuten wandel-
    afstand. Welkom in de kathedraal vanaf 10.10 uur.
    De pelgrimszegen wordt opnieuw fijn verzorgd door onze   

   werkgroep Spiritualiteit met medewerking van ons pelgrims- 
   koor Adelard van Aubrac onder leiding van Johan De Ridder.

12.30 u.  Feestelijke buffet  in Salons Van Dijck: soep, stoofvlees, 
    vispannetje, witloofrolletje. Drank inbegrepen.
14.30  u.  Voordracht Sacrale plaatsen door Katharina Haemers.
    Een lezing over het fenomeen pelgrims en bedevaarten.
    Pelgrimsinfo en Café De Ware Jacob  

Deelname: € 25 per persoon. Enkel deelname aan de pelgrimszegen: gratis. 

Met of zonder maaltijd, de inschrijving is noodzakelijk. We willen immers zor-
gen voor voldoende tekstboekjes en jakobsschelpen! 
We sluiten de inschrijvingen op 3 februari. 
Het inschrijvingsformlier kan je hier aanklikken. Stuur het, gehecht aan een 
mail, naar pelgrimszegen@compostelagenootschap.be. 
Of naar Raymond De Haes, Bleekstraat 6, bus 012, 2800 Mechelen; 015 41 11 83.
Alle activiteiten vinden plaats in het centrum van Mechelen, op wandelafstand. 
Handigst blijft de trein naar Mechelen-Nekkerspoel (10 min.) of naar Meche-
len-Centraal (20 min.). Parkeren kan bij het station Nekkerspoel (gratis), of be-
talend in de parkings Veemarkt, Grote Markt of kathedraal.
Nog dit: ook het infopunt in het secretariaat is op 13 februari geopend.
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1287/inschrijvingsformulier%20pelgrimszegen-2016.doc


5

67
Februari 2016¡HOLA!

Werkgroep spiritualiteit zoekt woord en beeld
De werkgroep spiritualiteit verzorgt onder meer de jaarlijkse pelgrims-
zegen.
Aandachtspunten hierbij zijn de‘sleutels tot de pelgrimsziel’:
 Vertragen en onthaasten  Eenvoud
 Loslaten en afscheid nemen Stilte
 Verwondering Ontmoeting en verbondenheid
 Vertrouwen Verbeelding
 Symbolen en rituelen Gastvrijheid

Hierrond bouwt de werkgroep een multimediale viering. Het hoogte-
punt is de zegening door handoplegging. De pelgrim wordt een jakobs-
schelp omgehangen en krijgt een bezinnings- en notitieboekje. 
De thuisblijvende partner ontvangt een samengebonden takkenbosje 
met een inspirerende tekst, als teken van verbondenheid. 

Na zeven vieringen heeft de werkgroep een goed archief maar vernieu-
wing blijft noodzakelijk. Ongetwijfeld zijn er leden die goede ideeën, 
gebeden, teksten, videobeelden, foto’s of muziek hebben.
Of ben je bereid tijdens de viering een korte getuigenis te brengen rond 
een van de vermelde thema’s? Laat het ons weten en bezorg ons een 
korte inhoud.
Om de kracht van familie en verbondenheid te illustreren zoeken we 
ook dringend een filmfragment  - maar het mag ook iets totaal anders 
zijn, als het maar visueel en auditief de boodschap op een sterke manier 
uitdraagt. 
Stuur ideeën, teksten en beelden naar jan-hendrickx@telenet.be, 
03 481 94 08.
Bestanden van meer dan 4 MB graag via www.wetransfer.com. 

De werkgroep spiritualiteit zoekt frisse ideeën en een ruimere keuze 
aan teksten, gebeden, filmfragmenten ...
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Voor de thuisblijvers: een takkenbosje met een inspirerend tekstje.
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antwerpen, zaterdag 27 en zondag 28 februari
Fiets- en Wandelbeurs
Het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela is opnieuw prominent aan-
wezig op de Fiets- en Wandelbeurs met een uitgebreid pelgrimspaviljoen. Boven-
dien is er meer dan andere jaren aandacht voor Spanje. Het land is dit jaar immers 
themaland op de beurs.
Ga je dit jaar naar Compostela? Dan heb je natuurlijk heel wat vragen: Langs welke 
weg? Hoeveel kost dat? Hoe bereid ik me voor? Welke uitrusting ...?
Tijdens de beurs krijg je antwoord op al je vragen, of toch de meeste. 
Onze enthousiaste groep ervaren pelgrims is er weer om jouw tocht mee voor te be-
reiden. Ook de pelgrimswinkel is aanwezig. En ook pelgrims naar Rome komen aan 
hun trekken. 
Verder houdt de beurs vast aan het concept van de voorbije jaren: een uitgelezen pro-
gramma met een mix van ervaren fietsers en wandelaars die tips geven (workshops), 
vragen beantwoorden (fiets- en wandelinformatiemarkt), bevlogen reizigers die met 
beelden hun verhaal vertellen (beeldreportages), exposanten die hun aanbod presen-
teren: toeristische diensten, reisorganisaties met een fiets- en wandelaanbod, fabrikan-
ten en verdelers van fietsen, buitensportmateriaal, reisboekhandels en allerlei vereni-
gingen: Grote Routepaden, De Vakantiefietser enz.
Naast een fietsparcours is er een mountainbike- en een tandempaviljoen.

De beurs vindt plaats in Antwerp Expo aan de Jan Van Rijswijcklaan. Geopend van 
10 tot 17 uur. Kom je met de trein? Neem dan tram 2 of 6 onder het Centraal Station. 
Toegangsprijs: € 9,5,  -12 jaar, gratis. 
Leden van het Compostelagenootschap betalen in voorverkoop slechts € 6. 
Dat kan via deze link www.fietsenwandelbeurs.be/ticketshop/trcg. 
Deelnemers, programma en meer praktische informatie vind je (binnenkort) op 
www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be.

3,50 euro online korting!
via fietsenwandelbeurs.be/ticketshop/trcg 

Bestemd voor leden Compostela Genootschap en alleen geldig 
bij aankoop van een e-ticket in voorverkoop. 

Aanbieding geldt niet voor kopers Jongerenkaart.

za 27 & zo 28 feb ’16  
Antwerp Expo

bij inlevering van deze bon aan de kassa 

2 euro korting!
Geldig voor één persoon en 

niet in combinatie met andere aanbiedingen. c
g 
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Compostela: meer dan ooit in de kijker op de Fiets- en 
Wandelbeurs. Spanje is immers dit jaar het themaland.
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Mechelen, zaterdag 19 maart
algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van het Genootschap heeft plaats 
in het Diocesaan Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6 in Mechelen. 
De algemene vergadering bestaat momenteel uit 86 “effectieve leden”.  
Zij ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging met de agenda van de 
vergadering.  Effectieve leden geven uitdrukkelijk te kennen zich voor 
het Genootschap te willen inzetten. Als je ook “effectief lid” wil zijn 
en naar de algemene vergadering wil komen, kun je dat schriftelijk, 
vóór 1 maart, laten weten
- ofwel, bij voorkeur, via secretaris@compostelagenootschap.be  
 of luc.de.bolle1@telenet.be 
- ofwel bij de raad van bestuur van het Vlaams Compostelagenoot-

schap, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen.   

infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het  secretariaat van het Genootschap is ‘s zaterdags open als inf-
opunt. Vier, vijf informanten staan er ter beschikking van (kandi-
daat-)pelgrims. 
In het totaal zijn er 31 vrijwilligers actief in het infopunt!
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pel-
grimsgadgets kopen uit de pelgrimswinkel, en boeken uit de biblio-
theek raadplegen.
Open op zaterdag van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, op 
paaszaterdag, op feestdagen en in juli en augustus.

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

f V
an

 L
in

t
Fe

rd
i M

at
ty

s





8

67
Februari 2016¡HOLA!

Zaterdag 6 februari Willy Beyers, Magda Cumps, Yvonne Roelof, 
        Roos Bossuyt
Zaterdag 13 februari Thomas Eerdekens, Robert Truyen, 
        Thomas Van Dormael, Richard Anthone
Zaterdag 20 februari Jos Belmans, Emiel De Smedt, Daniël Dierickx, 
        Jan De Proft
Zaterdag 27 februari René Henquet, Jean Smeets, 
        Annemie Vanderschoot,  José Maes

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

 Infopunt, dat is ook de pelgrimswinkel!

Pelgrimswinkel
nieuw: het boek van sint-Jakob 
In deze uitgave vind je drie boeken uit de Codex Calixtinus (12de eeuw) I: 
De wonderen van Sint-Jakob, De Translatio of Het Overbrengingsverhaal 
en De Kroniek van Turpijn. 
Auteur Herman Van Campenhout heeft de Latijnse tekst omgezet in vlot 
leesbaar Nederlands en voorzien van de nodige verduidelijkingen.
Prijs: € 18,00.
Niet nieuw maar opnieuw verkrijgbaar zijn de blauwe polo’s. Een unisex 
model verkrijgbaar in de maten S – M – L – XL – XXL – XXXL. Het gaat 
om polo’s in 100 % katoen. Dat wil zeggen: geschikt voor allerlei activi-
teiten maar minder om er dagenlang mee te wandelen. Een katoenen 
kledingstuk krijg je immers niet zo snel droog.
Prijs: € 15.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%2021.11.15.docx
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nieuw: Via scaldea-gids, van Vlissingen tot reims!
In 2010 verscheen de gids voor de Via Brugensis en de Via Scaldea.  
Daarin vond je de beschrijving van de Compostelaroute van Sluis via 
Brugge, Roeselare, Menen en Doornik naar Sebourg in Noord-Frank-
rijk. Plus de route van Gent naar Doornik. 
Sindsdien evolueerden de meningen over die twee routes en besloten 
we twee aparte gidsen uit te geven.
De Via-Scaldeagids verschijnt – eindelijk – in de loop van februari. De 
gids beschrijft de route van Vlissingen via Breskens, Gent, Doornik, 
Sebourg, Maroilles en Château-Porcien tot in Reims! Een afstand van 
375 km. 
Rest ons nog de Via Brugensis, van Vlissingen  via Brugge, Rijsel en 
Arras naar Amiens.
In alle Via-gidsen vind je een uitgebreide routebeschrijving, met ach-
tergrondinformatie, topografische kaarten op 1: 50 000 en praktische 
informatie (vooral infoadressen en logiesinformatie). 
Zoals voor de Via Brabantica al het geval was bestaat ook de Via Scal-
dea-gids uit twee delen: routebeschrijving en praktische informatie in 
deel 1, cartografie in deel 2.
Prijs: € 15. 

Nog een extra-Via-berichtje. Een triest bericht.
Op 27 december overleed Ludo Haest, medewerker van in de begin-
jaren, op 73-jarige leeftijd. Ludo leverde onder meer een belangrijke 
bijdrage aan de bewegwijzering van de Via Brabantica.
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 afdelingsnieuws
aFdelinG antWerPen
antwerpen, vrijdag 4 maart
Pelgrimsquiz
Het Vlaamse Compostelagenootschap, afdeling 
Antwerpen, organiseert een quiz: niet zomaar de 
eerste de beste quiz maar een quiz over dé Camino.
Door loting maken we groepjes van drie, vier per-
sonen. De deelname is gratis en wij zorgen voor lu-
dieke prijzen.  De drank is betaalbaar.
Afspraak om 20 uur in zaal Why-Waai, naast de 
Sint-Andrieskerk.
Schrijf wel in vóór 25 februari via: 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be  
of  bij Herman Van Hees, Meerminne 7 bus 4 
in 2640 Mortsel; 03 449 65 52.

Als inleiding: vier quizvragen: vertel de redactie precies wat of wie je op deze 
vier beelden ziet en mail de antwoorden naar ludo.van.lint@telenet.be.
Onder de juiste inzendingen zal een onschuldige hand twee leden aandui-
den die van ons gratis de nieuwe Via Scaldea-gids toegezonden krijgen.
De gids verschijnt in februari. 

1. Dit bouwwerk, ontworpen door Antoni Gaudí, staat langs de 
 Camino Francés. In welke stad?

de prequiz mét prijzen!
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2.  De Vlaamse graaf Adalard stichtte in de 
  twaalfde eeuw een hospitaal in het Franse    
  Centraal Massief. In welk dorp?

Jo
s B

or
ge

rs

4.  De Via Monastica loopt van de Nederlandse naar de   
  Franse grens. Langs deze Compostelaroute liggen vier,  
  levende, norbertijnenabdijen? Welke?

3. Jakobus herken je aan zijn staf, kalebas en vooral 
 jakobsschelpen. Maar, er zijn wel meer heiligen  
 met jakobsschelpen. Judocus, Joost bv., maar ook  
 deze heilige. Meestal heeft hij een hond bij zich   
 die hem brood aanreikt en ontbloot hij één knie.  
 Welke heilige is dat? 
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aFdelinG  antWerPen
antwerpen, Witte donderdag 24 maart
Pelgrimstafel met infostand
De rijk gevulde pelgrimstafel tafel wordt, naar jaarlijkse traditie, ge-
dekt in de  voormalige kapel van het historische Sint-Julianusgast-
huis. 
De tafel is gevuld met twaalf visgerechten, aangekocht bij, of ge-
schonken door, Antwerpse restaurants.
Centraal staat de Christusfiguur, ingesmeerd met boter. Deze ge-
woonte stamt nog uit de tijd dat boter een teken van rijkdom was.

De Pelgrimstafel gaat eeuwen terug. In de loop van de zestiende 
eeuw zou een Spaanse officier dit initiatief genomen hebben om zijn 
zielenheil te verzekeren. 
Feit is dat verschillende stichtingen tijdens de Goede Week iets de-
den voor de armen. Het waren de Loretanen die vanaf 1718 hier de 
Pelgrimsmaaltijd op Witte Donderdag serveerden.
Pelgrims zoeken al onderdak in het Sint-Julianusgasthuis sinds 
1303. Al vier jaar kunnen ze hier, net als toen, opnieuw terecht om 
te overnachten.

De bronzen plaat herinnert aan de 600ste verjaardag van 
het St.-Juliaansgasthuis in 1903.
Vijf decennia vroeger waren er grote festiviteiten rond de 
550ste verjaardag. Op de pelgrimsstafel stond een 2,50 
meter hoog gebak met bovenaan vaendels waarop glorie-
ryke namen van de H. Kerk geschreven stonden, als St. 
Jacob van Compostella, Loretten, Jerusalem, Roomen ...
Versieringen in de straten rondom. Op de voorgevel stond 
een lang gedicht, dat zo begon:
Sa! Burgers, staet niet te verzinnen, 
Kom vry en frank het Gasthuis binnen, 
Beschouwt aendachtig een gesticht
Voor arme vreemden opgerigt.
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terugblik: bezoek st.-Jakobskerk
Het bezoek aan de Sint-Jakobs- en Sint-Pauluskerk was een succes. 
De afsluiter bij El Valenciano in de Zirkstraat bij een glas Spaanse wijn 
was erg gezellig.
Een vijftiental leden woonden daarna een uitvoering bij van het 
Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach in de St.-Paulus-
kerk.

Foto’s van deze activiteit kan je tot einde februari downloaden van 
https://www.dropbox.com/sh/d6n7aelaa1cykay/AABaYdJKSMoD1GMkgju-oFdMa?dl=0

Het St.-Julianusgasthuis is nu grotendeels een kunstgalerij, De Zwarte 
Panter. Adres: Hoogstraat 72. 
Je kan de feesttafel bewonderen van 10 tot 18 uur.

Het Compostelagenootschap, afdeling Antwerpen, is er die dag pre-
sent met een infostand. Je kan er informatie krijgen om je pelgrims-
tocht voor te bereiden. Er is ook een ruime boekenstand.
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 Dit jaar is het hospitaal aan zijn 713de verjaardag toe. 
Nog altijd met een mooie tafel!. Kom vrij en vrank!
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‘The Way’ (2010)  kwam wel niet in de Belgische bioscopen maar is bij 
afdelingen van het Compostelagenootschap al jaren een populaire film.

Brugge, zondag 21 februari 
Film: the Way. Bezoek: st.-Jakobskerk of hof Bladelin
The Way is een film van Emilio Estevez met in de hoofdrol Martin 
Sheen (acteursnaam voor Ramón Estevez, de vader van Emilio) in de 
rol van Tom, een Amerikaanse dokter. 
Tom reist naar St.-Jean-Pied-de-Port in Frankrijk wanneer hij ver-
neemt dat zijn zoon omgekomen is in de Pyreneeën. Zijn zoon was 
net begonnen aan de camino naar Santiago de Compostela. 
Gedreven door verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te begrij-
pen (waarom begon zijn zoon aan de camino?) besluit Tom om ook 
aan de historische pelgrimstocht te beginnen. Met de as van zijn zoon. 
Onderweg ontmoet hij tal van pelgrims,  ieder met zijn motief om de 
tocht te ondernemen.
Ontroerend, grappig, eigentijds en ietwat filosofisch …
Een trailer van de film vind je o.a. op 
https://www.youtube.com/watch?v=o5VZKWcgw6c ' 
of  http://www.moviemeter.nl/film/39531.

Na de film kan je lunchen in De Republiek, het restaurant  op de bene-
denverdieping van het bioscoopcomplex.  
Het menu: varkenswangetjes of kabeljauwhaasje, telkens met groenten 
en gebakken aardappelen.
’s Namiddags heb je keuze tussen een geleid bezoek aan de Sint-Jakobs-
kerk of een bezoek aan het Hof Bladelin, beide in de omgeving van De 
Lumière.  Daarna kan je nog napraten in café De Ware Jakob, ook in De 
Republiek.

aFdelinG  BruGGe -Kust
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Jakobus in zijn Brugse kerk. Vijftiende eeuw.
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St.-Jakobskerk, wandgraf van 
Ferry de Gros (ca. 1520), schat-

bewaarder van de Orde van het 
Gulden Vlies. ‘Tout pour estre 
lealle: Alles om loyaal te zijn’. 
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Afspraak om 10 uur in de Lumière, Sint- Jakobsstraat 36, niet ver van 
De Grote Markt. De geleide bezoeken starten om 14.15 uur op het-
zelfde adres.  Deelname: enkel film, € 8. enkel menu, € 15. enkel gids-
beurt, € 7. alles, € 30. Drank niet in de prijs inbegrepen.
Inschrijven tot 17 februari met dit inschrijvingsformulier, gehecht 
aan een mail naar afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be. 
Of bezorgen aan Alex Cusse, Woestijnstraat 35, 8340 Sijsele.
Tegelijk stort je het juiste bedrag op rekening BE62 0017 0228 8261 van 
afdeling Regio Brugge-Kust. Vermeld: The Way, naam en lidnummer.
Parkeermogelijkheid aan het station (€ 3.50/dag) of in de Biekorf of 
het Zilverpand (€ 1,40/ uur).
Info: Alex Cusse, 0479 07 07 91 of 050 35 99 74.

http://compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1294/brugge%2021%20febr%2015%20-inschrijving%20-%202.docx
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aFdelinG  leuVen
Brabant, van 15 tot 17 april
Vier abdijentocht
Vier abdijen, maar ook bedevaartsoorden, begijnhoven en kastelen in 
het Dijleland en het Hageland. Zo willen we het historisch, cultureel, 
christelijk en landschappelijk erfgoed ontdekken.
Het wordt een cocktail van cultuur, natuur en allicht een beetje avontuur.
Gemiddelde dagafstand: 22 km.
Het initiatief is gegroeid vanuit het idee om de abdijen, waar we de afge-
lopen vier jaar te gast waren, met elkaar te verbinden.

 Oude Abdij Kortenberg
Eeuwenlang was Kortenberg een benedictinessenabij. De Franse Re-
volutie maakte er een einde aan. Vandaag is de vzw De Oude Abdij er 
actief, een Centrum voor Spiritualiteit en Zingeving. 

www.oudeabdijkortenberg.be 
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 Hertog Godfried met de Baard stichtte in 
1129 de Abdij van ’t Park. Er leeft en werkt 
nog altijd een kleine norbertijnengemeen-
schap. Grote delen zijn in erfpacht gegeven 
aan de stad Leuven. Het Centrum voor Reli-
gieuze Kunst en Cultuur kreeg er onderdak. 
Dit expertisecentrum is ook verantwoordeliljk 
voor het gelijknamige museum, gewijd aan de 
geschiedenis van de norbertijnen en de abdij.
De Parkabdij ligt op de verbindingsroute tus-
sen de Via Brabantica en de Via Monastica.

http://parkabdij.be 

Dag 1
Start in Leuven aan de Abdij van Keizersberg. Dwars door 
Leuven gaat het langs onder meer het klein begijnhof, het 
graf van pater Damiaan en het groot begijnhof naar de Ab-
dij van ‘t Park in Heverlee.
We vervolgen onze weg langs het Kasteel van Arenberg en 
stappen via het Bertembos naar Everberg en verder naar 
de Oude Abdij van Kortenberg.

Dag 2
Na het ontbijt nemen we een bus naar Diest. We wandelen 
door het begijnhof en de Demervallei naar de Abdij van 
Averbode. Na de picknick trekken we door de Demerbroe-
ken en Zichem naar Scherpenheuvel. Overnachting in De 
Pelgrim. We sluiten de avond af en willen zo tot rust komen 
met een moment van stilte in de kapel van ‘De Pelgrim’. 
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 Het verhaal van Averbode is niet anders dan dat van andere norbertijnenabdijen: pastorale 
inzet, gebed, leven in gemeenschap. Ze dateert uit 1134, de huidige gebouwen vooral uit de 17de-
18de eeuw, gotiek, renaissance en barok. Ernest Claes ligt er begraven op het abdijkerkhof. Ook 
Bart Mesotten, Vlaamse haikudichter.
De abdij ligt langs de Via Monastica.

https://sites.google.com/site/homepageabdij 

Dag 3
Van Scherpenheuvel wandelen we naar het Kasteel 
van Horst in Sint- Pieters- Rode. Van daar gaat het 
naar de voormalige Abdij van Vlierbeek in Kessel-lo. 
We sluiten er af in café In den Rozenkrans.

Praktisch
Deelname: € 130, inbegrepen bagagetransport, pick-
nick van dag 2 en 3, avondmalen, overnachtingen, 
ontbijten, busvervoer enz. 
Maximum 45 personen. 
Een inschrijvingsformulier kan je hier aanklikken. 
Je vindt het ook op www.compostelagenootschap.be 
onder Activiteitenkalender. Bij de bevestiging van 
de inschrijving zullen we je vragen om meteen te 
betalen. Pas na de betaling is de deelname definitief.
Voor het comfort van iedereen vragen we om vrij-
dagochtend de auto's zoveel mogelijk te parkeren 
aan de abdij van Vlierbeek. Vandaar voorzien we 
transport naar de Keizersberg. Openbaar vervoer 
naar de Keizersberg kan ook. Om dit te regelen vra-
gen we meer info bij de inschrijving.

Info: afdelingleuven@compostelagenootschap.be, 
Rik Nys, 02 759 50 50, 0477 53 00 36, 
Jos Belmans, 016 76 56 64, 0476 50 55 13, 
Herman Troukens, 016 56 31 17.

 De abdij van Vlierbeek was zeven eeuwen de 
leef- en werkplek voor een gemeenschap van bene-
dictijnermonniken (1125-1796). In 1776 bouwden 
ze de huidige neoclassicistische kerk.
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aFdelinG  MeChelen
Mechelen, zondag 13 maart
Met sint-Jacob op stap in Mechelen
Mechelen bezit heel wat adelbrieven. De stad was in de 15de-16de eeuw 
een tijd lang de hoofdstad der Nederlanden, zetel van de de Grote Raad, 
het hoogste rechtscollege. Dat vaardigde ook heel wat strafbedevaarten 
uit naar onder meer Composteola.
Mechelen ligt aan de Via Brabantica. Een zijtak brengt je naar de Via Mo-
nastica. Mechelen is vandaag zetel van het Compostelagenootschap.
Genoeg redenen dus om de stad eens te verkennen. In de voetsporen van 
vroegere pelgrims  gaan we op zoek naar plaatsen en relicten die ons aan 
dat rijke verleden herinneren en komen we meer te weten over pelgrims 
gisteren en vandaag. 
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Afspraak om 14.30 uur aan het Diocesaan Pastoraal Centrum (zetel van het Genootschap), Varkensstraat 6 in Mechelen.
Einde rond 16.30 uur, daarna café De Ware Jakob.  Inschrijven vóór 7 maart via afdelingmechelen@compostelagenootschap.be. 
Tegelijk stort je vijf euro per persoon op rekening BE60 0017 0228 9170 van het Compostelagenootschap,  afdeling Mechelen met 
vermelding ‘Sint-Jakob, Mechelen’ ,aantal personen en lidnummer. Een consumptie is in de prijs inbegrepen.

aFdelinG  liMBurG
Genk, donderdag 18 februari
spaanse avond
We drinken niet alleen een riojawijntje maar genieten natuurlijk ook van de kaas, de ham 
en meer lekkers uit de streken langs de camino. De verhalen ontbreken uiteraard ook niet 
en je mag fotoboeken, schilderijen, gedichten, liedjes en meer moois meebrengen.
Afspraak om 17.30 uur in ’t Kliniekske, Noordlaan 6A.
Inschrijven via afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

mailto:afdelingmechelen@compostelagenootschap.be
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tongeren, woensdag 16 maart
Pelgrimeren op hoge hakken
Monica Vanleke (1961) komt in de bibliotheek van Tongeren vertel-
len over haar boek Pelgrimstocht op hoge hakken (2011), mét een dia-
montage van haar eigen tocht naar Compostela.
De auteur noemt zichzelf een feelgoodschrijfster. Ze werkte jaren in de 
mode en daarna als NLP-trainer rond humor en bewustzijnsontwik-
keling. Ze schreef ook nog In bed met Boeddha en De vrouw die een stad 
kan verlichten. Al haar boeken hebben een ernstige achtergrond, en 
zijn doorspekt met humor.

In Tongeren neemt Monica je mee achter de schermen van het schrij-
verschap. Ze vertelt over haar manier van werken, hoe een boek tot 
stand komt en waar ze de inspiratie vandaan haalt. 
Haar boek Pelgrimstocht op hoge hakken is een gedeeltelijk autobio-
grafische roman van een fashionista in de modewereld die zelf naar 
Compostela vertrok. 

Afspraak om 20 uur in de bibliotheek van Tongeren, Dijk 111, in sa-
menwerking met Femma-Nerem en Markant. 
Kaarten kun je vooraf afhalen aan de balie. Inkom: 3 euro, drankje 
inbegrepen. 
Het boek kan je ontlenen in de bib of aankopen. 
Info: riet.vancleuvenbergen@telenet.be.

Feelgoedauteur Monica Vanleke

Eg
fri

ed
 G

ra
ul

s



20

67
Februari 2016¡HOLA!

aFdelinG zenne-dender
denderleeuw, vrijdag 11 maart
spaanse avond
Vertrek je dit jaar naar Compostela? Kom dan van de caminosfeer proe-
ven! Spaanse muziek, een babbel met anderen die al op tocht waren, 
heerlijke Spaanse tapas …, kortom een ontspannende avond. Alle leden 
zijn van harte welkom. 
We bieden je een optreden van Las Aceitunas, met zang en poëzie en 
Spaanse tapas.  Cava en fruitsap bij het onthaal. 
Aanvang om 19 uur in zaal Den Breughel, Dorp 11. De zaal ligt  op een 
kwartier wandelen van het station. 
Deelname: € 20, twee drankjes en tapas inbegrepen.

Inschrijven vóór 4 maart. 
Mail naar afdelingzennedender@compostelagenootschap.be. 
Vermeld het aantal personen, naam, adres, telefoonnummer en 
lidnummer(s). Tegelijk stort je vóór 4 maart het juiste bedrag op BE16 
0017 0228 9574 van het Vlaams Compostelagenootschap, afdeling Zen-
ne-Dender. Vermeld Spaanse avond,  lidnummer(s) en aantal perso-
nen. De inschrijving is pas definitief na betaling.
Na  4 maart houden we geen rekening meer met gegadigden die dan 
niet betaald hebben. Betalen zij daarna, dan aanvaarden we de deelna-
me als het praktisch nog mogelijk is.  Bij laattijdige annulering betalen 
we gedane stortingen niet terug, tenzij de afdeling er geen financiële 
schade van ondervindt. Als we toch terugbetalen, rekenen we alleszins 
een adminsitratieve kost aan.  Meer Info: Luc De Bolle,  0473 95 25 85 of 
op www.compostelagenootschap.be.

Las Aceitunas (de olijven)
De tuna is een Spaanse muziektraditie die ontstaan is in de middel-
eeuwen. In die tijd hadden de studenten geen studiefinanciering en de 
professoren zaten verspreid over heel Spanje waardoor de studenten ge-
noodzaakt waren om veel te reizen. De Spaanse studenten hebben toen 
muziek, waarbij vooral de liefde en jonkvrouwen bezongen werden, 
als de manier ontdekt om aan hun financiële reisbehoeftes te voldoen. 
Las Aceitunas wordt geleid door Stefaan De Lange en bestaat uit een 
twintigtal leden. Het koor zingt in het Spaans: canciones populares, 
tunas españolas en canciones populares uit América Latina. 
Tussendoor horen we Spaanstalige poëzie.
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andere orGanisatoren
Koersel, donderdag 18 februari
Filmvoorstelling: the Way
Voor de inhoud: zie hoger, Afdeling Brugge.
Korte inleiding door Egfried Grauls, voorzitter afdeling Limburg van 
het Compostelagenootschap.
Na de film kun je voor info en een babbel terecht in de cafetaria.
Afspraak om 9 uur in de voormiddag, in het The Roxy Theatre, Pieter 
Vanhoudtstraat 39 in Koersel-Beringen. 
Inkom: € 5.

Een organisatie van KWB Overdag Heusden i.s.m. het Vlaams  Com-
postelagenootschap, afdeling Limburg. Ook niet-leden zijn welkom!

 Vlaanderen, europa, el mundo

lanGs de PelGriMsWeGen

opnieuw meer pelgrims in Compostela
262 515 pelgrims klopten verleden jaar aan bij het pelgrimsbureau om, 
na voorlegging van hun stempelboekje, een compostela op te vragen. 
Dat waren er 24 535 meer dan in 2014. Een nieuw record als we 2010 
niet meetellen. 2010 was een heilig jaar en dan zijn er altijd veel meer 
pelgrims. Toen waren er 272 135 pelgrims. Toch maar tienduizend meer 
dan verleden jaar. Einddoel bereikt! En nu? Wat doen we nu met onze ervaringen?
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2015: 262 515 pelgrims legden bij aankomst hun stempelboekje voor 
in het pelgrimsbureau. 262 515 pelgrims trokken huiswaarts met een 
compostela. Veelal hangt die nu thuis aan de muur, als teken van een 
belangrijke ommekeer in hun leven.

Hoeveel pelgrims zonder stempelboekje op stap gaan of helemaal niet 
geïnteresseerd zijn in een compostela, dat is onbekend. 
53, 38 % van de pelgrims zijn buitenlanders. Ze komen uit 178 landen. 
Op de eerste tien plaatsen, na Spanje, staan Italië, Duitsland, de Verenig-
de Staten, Portugal, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Cana-
da, Zuid-Korea en Brazilië. België staat op de zestiende plaats. 
De 2100 Belgen zijn goed voor 0,8 % van het aantal pelgrims. Nederland 
staat met 3500 pelgrims op plaats veertien (1,33 %).
De meeste pelgrims komen te voet: 90, 03 %. Na de Camino Francés is de 
Camino Portugués het populairst (16,44 %), gevolgd door de Camino del 
Norte (6,05 %), de Camino Primitivo (4,35 %), de Camino Inglés (3,52 
%) en de Vía de la Plata (3,51 %).
54,09 % onderneemt de pelgrimstocht om ‘religieuze en andere motie-
ven’, 37,98 % om religieuze motieven. Bij 7,93 % speelt religie geen rol. 
In 2014 was dat respectievelijk 50,62 %, 42,46 % en 6,92 %.
Tenslotte: er zijn nog altijd iets meer peregrinos (52,93 %) dan peregrinas.

nieuwe pelgrimsgidsen
* Allereerst: deze maand verschijnt er een gids voor de Via Scaldea, van 

Vlissingen naar Reims! Zie hoger.
* In februari verschijnt een nieuwe editie van de Miam Miam Dodo La 

Voie d’ Arles + Camino Aragonés.  Van Arles wandel je via Toulouse en 
Pau naar de Somportpas en dan via Jaca naar Puenta la Reina. Een 
afstand van ca. 900 km. 256 blz. Veel logiesinfo. Eenvoudige kaar-
ten. Prijs: € 19.

www.levieuxcrayon.com 
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* Er zijn veel caminogidsen waarin je na de beschrijving van de Fran-
cés of de Inglés etc. ook de beschrijving vindt van het extraatje naar 
Fisterra en Muxía. Er is er, voor zover we weten, maar eentje dat de 
Camino Francés alleen maar beschrijft vanuit Sarria en daar Fisterra 
en Muxía aan toevoegt. Het gaat om A Camino Pilgrim's Guide: Sarria 
- Santiago – Finisterre, een gids van John Brierley, bestemd voor wie 
niet zoveel tijd heeft en zich daarom beperkt tot de laatste – veelal 
overdrukke – honderd kilometer. Prijs: ca. £ 12. 

www.caminoguides.com   
* Bij het Compostelagenootschap St.-Jacques en Boulangrie verschijnt 

een dezer dagen een gids voor de route van de Frans-Belgische grens 
in Bléharies, nabij Mortagne-du-Nord via Cambrai naar Saint-
Quentin. Een mogelijk vervolg op een deel van de Via Scaldea, als 
je niet naar Reims wil maar naar Parijs.Kaartmateriaal vind je op de 
website van Saint -Jacques Boulangrie. 

 Overigens kom je ook in St.-Quentin met onze gids voor de Via Bra-
bantica/Via Gallia Belgica. Te koop in onze pelgrimswinkel.

https://saintjacquesenboulangrie.wordpress.com 
* Wie langs de Via Francigena naar Roma wil pelgrimeren en op zoek 

is naar apps voor zijn smartphone of tablet vindt die nu op http://
francigena-international.org/applications. 

 Ooit komt er een tijdperk met apps voor de Vlaamse Via’s. 
* Uigebreide digitale gidsen van de camino's in Catalonië vind je op 

www.camidesantjaume.cat. 
Spaanse, Catalaanse en Engelse edities. Een paar gidsen ook in het 
Frans. 
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Tientallen bladzijden, met kaarten en uitgebreide logiesinformatie. 
Het gaat om: 
The Way of Sant Jaume: From Montserrat to Alcarrás
The Way of Sant Jaume: el Port de la Selva-Sant Pere de Rodes and from la 
Junquera to Montserrat
The Way of Saint James: from Tortosa to Batea
The Way of Saint James: from Tarragona to Lleida
The Way of Saint James: from Barcelona to Montserrat.

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 Pelgrimslogies: voor elk wat wils!

staptocht in het spoor van Franciscus
Een jarenlange traditie gaat verder. De tweejaarlijkse Franciscaanse 
tocht naar Assisi dompelt je veertien zomerse dagen onder in een in-
tense ervaring.
De voorbije jaren hebben zowat duizend mensen aan een van die 
tochten deelgenomen. Tochten die mensen in contact brengen met 
Franciscus van Assisi én terug bij zichzelf.
In 2016 kan je mee van 23 juli tot 6 augustus. We stappen via plaatsen 
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Assisi. Basilica San Francesco.

Brugge, van 25 februari tot 26 juni
Jakobus en de heksen van Bruegel
In het Sint-Janshospitaal in Brugge loopt binnenkort de tentoonstel-
ling De heksen van Bruegel. Tot een paar dagen geleden liep ze in het 
Utrechtse Catharijneconvent. Met veel succes, 2015 was voor het 
Utrechtse museum een recordjaar.
Het beeld van de heks zoals dat vandaag nog altijd bestaat, is vooral 
een creatie van Pieter Bruegel. Merkwaardig is dat in de twee belang-
rijkste prenten waarin Bruegel de heks ten tonele voert, ook  Jakobus 
de Meerdere prominent aanwezig is.

die belangrijk waren in Franciscus' leven richting Assisi. Onderweg 
maken we tijd voor bezinning en ontspanning. De tocht is een geeste-
lijke én een sportieve uitdaging.
Afstand: 230 km.Negen stapdagen, heuvelend parcours.Twee weken 
leef je sober en eenvoudig (qua logies, sanitair ...). Slapen doe je in 
kloostertjes en parochiezaaltjes, op je slaapmatje, in je slaapzak, be-
halve in Assisi (drie overnachtingen). Maar de echte liefhebber slaapt 
buiten in een duizendsterrenhotel. Bagage wordt vervoerd.
Meer info: www.franciscaansleven.be (klik op ‘activiteiten’, ‘naar As-
sisi’, ‘tochten’). Of via jan.decoene@gmx.net.
Prijs: € 895.

Media, erFGoed, ConCerten
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Wat Jakobus daarmee te maken heeft, dat gaan we niet opnieuw ver-
tellen. Dirk Aerts deed dat al uitgebreid in het laatste nummer van De 
Pelgrim. Zeker lezen!
Naast die twee belangrijke prenten krijg je in Brugge nog een hele 
reeks zeldzame archiefstukken, handschriften, prenten, tekeningen 
en kwetsbare panelen te zien, ook de detaillistisch geschilderde sab-
batscènes van Frans Francken en David Teniers de Jonge. 
Op de maandagen na is het St.-Janshospitaal dagelijks geopend. 

utrecht, van 5 maart tot 5 juni
Franciscus in het Catharijneconvent
Na de heksen van Bruegel pakt het Catharijneconvent uit met een 
Franciscustentoonstelling. Weer is er een link met pelgrimeren. As-
sisi is immers een populair bedevaartsoord.
De tentoonstelling, met als gastconservator Henk van Os, kunst-
historicus en Franciscusexpert, leert je aan de hand van prachtige 
kunstwerken Franciscus kennen. Wie was Franciscus van Assisi ei-
genlijk? Wat waren zijn idealen en hoe ging men later met zijn ge-
dachtegoed om?
Op maandag gesloten.
www.catharijneconvent.nl 

Franciscus voor de Sultan. Fra Angelico, 1428-1429. 
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Brussel, zondag 13 maart
Forum en Marche
Op tocht voor een innerlijke ommekeer ...
Het genootschap En Marche organiseert voor het eerst een ontmoetings- en bezin-
ningsdag met Belgische pelgrims-schrijvers. 
Thema: Op tocht zijn, een bijzondere ervaring voor een innerlijke ommekeer. De or-
ganisatoren willen zich bezinnen over de spirituele, emotionele, psychische, energe-
tische en therapeutische invloed van het stappen. 
Het forum staat open voor al wie belangstelling heeft voor het ‘mysterie van het stap-
pen’. Speciale aandacht gaat die dag naar de verenigingen Oikoten-Alba en Jorsala. 
Zeven voordrachten belichten de vele facetten van het stappen en de innerlijke om-
mekeer. Je kan er pelgrims-schrijvers ontmoeten en enkele verenigingen, er zijn en-
kele workshops, optredens van een troubadour e.a. 
Het volledige programma vind je op www.forumenmarche.be. 
Afspraak om 9 uur in LSI, Clovislaan 83/87, 1000 Brussel. 
Een organisatie van Claire Colette, Sylvaine Drablier, Benoît de Ghellinck en Dia-
mantina San Jose.  Info: Claire Colette, claire.colette@skynet.be, 010 45 12 32.

ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft 
In zijn gebedenbundel is Erik Galle, priester en psychotherapeut, een pelgrim die de 
stilte als bestemming heeft. In die stilte richt hij zich, vanuit zijn hart, tot God. 
Hij gaat op weg naar Hem, met vallen en opstaan, zoals bij het pelgrimeren. 
Wat is zijn relatie met God, vraagt hij zich onderweg af. God, het mysterie, de relatie 
zelf. Een kwetsbare God. Op soms mooie kleurenpagina's. (RB)
Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft. Gebeden uit het hart. 
Erik Galle. Uitgeverij Halewijn. 2015. 159 blz. Prjs: € 17.
Met een voorwoord van Bert Claerhout. 
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lezersBrieVen

santiago Matamoros ...
Moeten wij, als pelgrims, ons zorgen maken over onze (ongewilde) 
belichaming van Morendoder?  In een gezonde discussie met een goe-
de moslim-vriend over de pelgrimage, nam dit thema de bovenhand 
in ons gesprek. Ik kon niet antwoorden ...  Een discussie waard?
Corry Catteeuw 

N.v.d.r. Een discussie zeker waard. Hoe meer reacties, hoe liever, laat maar 
komen!

Santiago Matamoros, Jakobus,de Morendoder, in de moskee-
kathedraal van Córdoba
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Burgos, Santiago Matamoros in de kathedraal.

een beetje pelgrim ...
Een beetje pelgrim herkent op deze winterfoto (winter 2015-2016) 
meteen de kapel op de Ibañetapas tussen Donibane-Garazi en Orre-
aga/Roncesvalles/Roncevaux. 
Op 1000 m hoogte is sneeuw in januari heel normaal. Zelfs in mei kan 
het in de buurt nog wel eens sneeuwen.
De regen die aan de ene kant van de kapel valt, komt in de Atlantische 
Oceaan terecht en het water aan de andere kant vloeit naar de Middel-
landse Zee. In Limburg hebben we daar een naam voor: Waterschei!
Op het altaar van deze kapel heb ik ooit (op 20 juli 2005) een ‘recep-
tie’ georganiseerd voor zeven Maaseikenaren die ’s morgens beneden 
gestart waren op de wech naer Sente Jakobs in Galissiën (handschrift uit 
1405-1408).
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Na een aantal (grote) problemen, de voorbije jaren, heeft Spanje de 
oeroude voetgangersweg naar Orreaga/Roncesvalles ’s winters geslo-
ten.(N.v.d.r. Zoals al eerder gemeld in ¡Hola!).  Zo moest de brand-
weer van Auritz–Burguete elke winter een paar keren uitrukken 
om pelgrims te zoeken die in Sint-Jan-aan-de-Voet-van-de-Bergpas 
(Saint–Jean-Pied-de-Port) vertrokken waren, maar niet in de Kole-
giata van Roncesvalles arriveerden. Een ondergesneeuwd “pad” is 
onvindbaar. Enkele jaren geleden viel een Japanner in een dichtge-
sneeuwde kuil. Daar werd hij gevonden na de dooi. 
Jan Wieers

Mooie tattoo
In bijlage stuur ik je een foto van de grote tatoeage 
op de arm van een heel gemotiveerde politieman. 
Ik ontmoette hem deze zomer in Nederland op mijn 
tocht richting Trondheim. 
Paul De Marez

CorreCties  en  aanVullinGen
Van st.-Jean-Pied-dePort naar irún
Een aanvulling bij ¡Hola! 66 p. 17. Er bestaat wél een 
Nederlandstalige uitgave van de gids Saint-Jean-Pied-
de-Port (Donibane Garazi) – Hendaye/Irún (aanslui-
ting met de Camino del Norte). Een uitgave in eigen 
beheer van Hans van den Breul. Te koop in de pel-
grimswinkel van ons Genootschap. Prijs: € 6,25.
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Met mijn ezel naar Compostela
Mijn plan is om dit jaar naar Compostela te trekken met mijn ezel. 
Ik vind hierover echter zo weinig informatie! Enig idee waar ik meer 
informatie kan vinden? Alvast bedankt!
karenhermans.hu@gmail.com

N.v.d.r. Af en toe zijn er enkele pelgrims die vanuit onze contreien met 
hun ezel naar Compostela trekken. We hebben er geen lijst van. Maar 
willen deze pelgrims zich misschien melden bij Karen Hermans? 
Nog dit: de Franse uitgeverij Le Vieux Crayon gaf over trektochten 
met ezels een gids uit. Die verscheen niet alleen in het Frans maar 
ook in het Nederlands: Op stap met een ezel, Jacques Clouteau, 160 blz.,  
ISBN 2-9516797-8-5, Prijs: € 25. 
www.levieuxcrayon.com 

tot slot
De foto van deze twee dappere Limburgse pelgrims, Maria en Dany 
Bex-Reniers, is gemaakt door een Canadese pelgrim, Patrick Palmer. 
Rugproblemen bij de vrouw, en de liefdevolle man neemt zijn verant-
woordelijkheid! Het koppel is bijna veertig jaar gehuwd. 
Commentaar van de man: de liefde van de man gaat niet altijd door de 
maag, dat zie je wel, maar de vraag is wie de slimste is!
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Peggy Van Wiele trok met haar stapmaatje Bertha 
richting Compostela en Rome.

zoeKertJes
ik moet opruimen
Ik ben aan het opruimen, ik bezit alle nummers van De Pelgrim en 
zou de eerste honderd willen weggeven. Bel  050  34 17 29.
Yvonne Roelof


