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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Jos Coels uit Heusden-Zolder trok langs de Camino de Madrid naar Sahagún en dan verder langs de Camino Francés naar Compostela. In de vroege morgen verliet hij 
Segovia langs het aquaduct. Bij een terugblik in de ochtendzon op de stad werd hij verrast door opstijgende luchtballons. Er zijn zo van die kleine cadeautjes op de Camino.
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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, Christ’l Beyers, Ria Bruggen, 
Luc De Bolle, Roland De Brabander, Johan De Ridder, Christel Derycke, 
Freddy Du Seuil, Luc Holsters, Willy Genbrugge, Egfried Grauls, Luc Holsters, 
Ferdi Mattijs, Herman Merckx, Lieve Mommens, Herman Van Hees, Jef Van Lint, 
Luc Vermoesen.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!

in deze  ¡hola!
’t Genootschap 
Werkgroepen - Nationaal       4
afdelingsnieuws 
Antwerpen            11
Brugge              12
Gent              14
Kempen             15
Leuven             16
Zenne - Dender          18
Mechelen            19
Limburg             20
Vlaanderen, europa, el mundo 
Langs de pelgrimswegen        21
Media, erfgoed, concerten       24
lezersbrieven           27
zoekertjes            28

Kalender

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. 

Zaterdag 19 maart  Mechelen. Te gast: Herman Van Campenhout.

Donderdag 24 maart Antwerpen. Pelgrimstafel. Met infostand.

Dinsdag 12 april   Kapellen. De voorbereiding ...

Van 15 tot 17 april  Brabant. Driedaagse abdijen-wandeltocht.

Zaterdag 16 april   Blankenberge. Wandeling of fietstocht.

Zaterdag 30 april   Dendermonde. Doorleefdag. 
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het Vlaams Compostelagenootschap
zoekt voor de website een

verantwoordelijke inhoud 

Belangrijk is dat hij/zij 
-  rekening houdt met de statuten en de interssesferen van 

(potentiële) pelgrims en al wie belangstelling heeft voor het 
pelgrimsgebeuren

-  redactionele vaardigheden heeft
- kan instaan voor het permanent actualiseren, verfijnen en 

corrigeren van de informatie (tekst, fotografie, cartografie ...)
-  zich omringt met medewerkers

Mail naar luc.de.bolle1@telenet.be. 

het Vlaams Compostelagenootschap 
zoekt dringend

OF een  boekhouder 
die werkt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester

OF een penningmeester-boekhouder
Het gaat om een engagement als vrijwilliger. 
De tweede mogelijkheid houdt in dat  je effectief lid bent van 
het Compostelagenootschap en lid wordt van de raad van 
bestuur.  

Meer informatie kun je krijgen bij de secretaris, 
Luc De Bolle, luc.de.bolle1@telenet.be,  0473 95 25 85.
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 ’t Genootschap
nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWs

terugblik
nooit zoveel volk op onze pelgrimszegen!!

Zaterdag 13 februari waren er zeker vijfhonderd 
aanwezigen in de Mechelse kathedraal voor de pel-
grimszegen. Een recordopkomst. Bijna 360 mensen 
ontvingen de pelgrimszegen, de schelp en een pel-
grimsdagboekje. Er zijn evenveel takkenbosjes uitge-
deeld voor de thuisblijvers, al dan niet aanwezig in 
de kerk. Een onbreekbaar takkenbosje als symbool 
voor de hechte band.
En op het Infopunt was het die dag érg druk. 

Tous les matins nous prenons le chemin.
Tous les matins nous allons plus loin.
Jour après jour la route nous appelle.

C’est la voix de Compostelle.
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 Moge de God van alle wegen je zegenen en beschermen. Breek op en vertrek uit bezorgde gedachten. Uit verstarde gewoontes ...

Moge de God van alle 
wegen je begeleiden, 

wanneer je tocht je naar 
nieuwe plekken, naar 

onzeker terrein leidt ... 
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 Mijn tocht is uniek. Een droom.Stuwt met kracht. Groeit tot mijn unieke weg. 
Gedragen door velen. Mijn ogen kijken verder, Mijn handen gaan open, Mijn hart 
wordt ruimer. Een droom die blijft, die ik wil delen met iedereen.

 Mijn tocht is uniek. Gedragen door velen ...
Veel partners, kinderen en kleinkinderen willen de zegening meemaken. 
Ze steunen, zijn dankbaar, zullen thuis meestappen, de blogs lezen. 
‘God, wat zijn er toch velen die me graag zien ...’

 De schelp, een kompas, een kenteken van de pelgrimstocht, gedragen met eerbied en schroom, vandaag en gisteren, door miljoenen mensen, in een eeuwenoude traditie.
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Mechelen, zaterdag 19 maart
herman Van Campenhout te gast met het Boek van sint-Jakob
In het Diocesaan Pastoraal Centrum,  Varkensstraat 6, is auteur Her-
man Van Campenhout te gast. Hij komt er spreken over zijn boek, 
Het boek van Sint-Jakob. Freddy Du Seuil verzorgt de PowerPoint-pre-
sentatie.
Herman Van Campenhout, gerenommeerd auteur van jeugdboeken, 
heeft ook veel interesse voor Santiago de Compostela. Zijn boek is de 
eerste vertaling uit het Latijn van de verhalende delen uit de Codex 
Calixtinus: De wonderen van Sint-Jakob, De translatio en De Kroniek 
van Turpijn.
Aanvang om 14 uur in het auditorium. Alle leden zijn welkom. 
Deelname gratis. Inschrijving niet vereist.

’s Morgens heeft de jaarlijkse algemene vergadering van het Genoot-
schap plaats in hetzelfde gebouw. De algemene vergadering bestaat 
uit “effectieve leden”.  Zij ontvangen (of ontvingen)  een persoonlijke 
uitnodiging met de agenda van de vergadering.  

infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het  secretariaat van het Genootschap, Varkensstraat 6 in Mechelen, 
is ‘s zaterdags open als infopunt. Vier, vijf informanten staan er ter 
beschikking van (kandidaat-) pelgrims. In het totaal zijn er nu 27 vrij-
willigers actief in het infopunt.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en kopen 
uit de pelgrimswinkel, een credencial en stempelboekje aanvragen en 
boeken uit de bibliotheek raadplegen.
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Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 

Open op zaterdag van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, op 
paaszaterdag, op feestdagen en in juli en augustus.
Tijdens de kerst- en de paasvakantie is het Infopunt gesloten. 

Zaterdag 5 maart: Rita Lootens, Robert Truyen, José Maes, 
       Richard Anthone
Zaterdag 12 maart: Rita Lootens, Clark Trappeniers, Alex Cusse,
       Annemie Vanderschoot
Zaterdag 19 maart: Jan De Proft, Willy Beyers, Alex Cusse, 
       Richard Asselberghs
Zaterdag 26 maart Paaszaterdag. Gesloten.

Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters in Mechelen 
ter beschikking van onze leden!
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Infopunt zoekt nieuwe medewerkers
Van kandidaat-medewerkers verwachten dat ze een 
minimum aan ervaring hebben met de tocht naar 
Compostela. Dat mag stap- of fietservaring zijn.
Kandidaten kunnen zich opgeven bij Jos Belmans, 
infopunt@compostelagenootschap.be, 
jozefbelmans@hotmail.com,
 016 76 56 64  of  0476 50 55 13.
Dank bij voorbaat.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%2013.2.16.docx
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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-
Frankrijjk. 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 is onlangs eindelijk verschenen. De gids beschrijft 
de route van Vlissingen via Breskens, Gent, Doornik, Sebourg, Ma-
roilles en Château-Porcien tot in Reims! Een afstand van 375 km!
In alle Via-gidsen vind je een uitgebreide routebeschrijving, met ach-
tergrondinformatie, topografische kaarten op 1: 50 000 en praktische 
informatie (vooral info-adressen en logiesinformatie). 
De Via Scaldea-gids bestaat uit twee delen: routebeschrijving en prak-
tische informatie in deel 1, cartografie in deel 2.  Prijs: € 15. 

Pelgrimswinkel
*  De gids Santiago – Finisterre – Muxía is vervangen door A Camino 

Pilgrim's Guide: Sarria – Santiago – Finisterre –Muxía van dezelfde 
Engelse uitgeverij Findhorn Press. Een gids voor wie niet zoveel 
tijd heeft en zich daarom beperkt tot de laatste honderd kilometer. 

 Prijs: € 15,50.
*  Nieuw in de Pelgrimswinkel is de Nederlandstalige Rother Wan-

delgids Caminho Português.  Start in Porto. 
 Prijs: € 17,00.
*  En natuurlijk: onze nieuwe Via Scaldea-gids!
 Prijs: € 15. 

Herman Merckx en Mia Buelens aan de slag in ‘hun’ pelgrimswinkel. 
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Via’s in Vlaanderen: wie helpt mee controleren?
De voorbije tien jaar is stap voor stap hard gewerkt 
aan de uitbouw en de beschrijving van vijf via’s, vijf 
pelgrimswegen die de Nederlandse wegen verbin-
den met de Waalse en de Franse. Voor vier van de 
vijf routes is vandaag een routegids beschikbaar, tel-
kens van Nederland tot (ver over) de Franse grens.
Een nieuwe Brugensisgids verschjnt in januari vol-
gend jaar.
Voor de aanmaak van een nieuwe gids wordt de 
route altijd gecontroleerd door vrijwilligers. 
We willen dat op een meer systematische wijze 
doen en zoeken ‘peters’ die minstens halfjaarlijkse 
een welbepaald traject controleren. Controle van 
de routebeschrijving en, in Vlaanderen, de beweg-
wijzering. 
Kandidaten zijn lid en wonen op redelijke afstand 
van een Via. Ze sturen naar de redactie van ¡Hola! 
een mailtje met hun naam, de naam van de Via en 
– ongeveer – het traject, de gemeenten waar ze aan 
het werk willen. Dat geldt ook voor wie vroeger al 
delen van een Via controleerde.
Wij contacteren je zo spoedig mogelijk.
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 afdelingsnieuws
aFdelinG antWerPen
antwerpen, vrijdag 4 maart
Pelgrimsquiz
Het Vlaamse Compostelagenootschap, afdeling Antwerpen, organi-
seert een quiz over dé camino. Door loting maken we groepjes van 
drie, vier personen.
Deelname is gratis. We zorgen voor ludieke prijzen.
Afspraak om 20 uur in zaal Why-Waai, naast de Sint-Andrieskerk.
Schrijf wel NU in, vandaag via:
regioantwerpen@compostelagenootschap.be  
of  bij Herman Van Hees, 03 449 65 52.

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 Sint-Julianusgasthuis. De tafel is 
gevuld met twaalf visgerechten, aangekocht bij, of geschonken 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.
In de loop van de zestiende eeuw zou een Spaanse officier dit initiatief 
genomen hebben, om zijn zieleheil te verzekeren. Het waren de Lore-
tanen die vanaf 1718 de Pelgrimsmaaltijd op witte donderdag serveer-
den voor behoeftige ouderen. Zo geschiedt nog altijd.

Dit jaar is het Sint-Julianushospitaal aan zijn 713de verjaardag toe. 
Op witte donderdag wordt er al eeuwen een  mooie tafel gedekt voor 
‘behoeftige ouderlingen’. 
(Kandidaat-) pelgrims kunen er bovendien met al hun vragen terecht.

Ce
ci

le
 H

os
ke

ns



12

68
Maart 2016¡HOLA!



Pelgrims zoeken al onderdak in het gasthuis sinds 1303. Al vier jaar 
kunnen ze hier, net als toen, opnieuw terecht om te overnachten.
Het St.-Julianusgasthuis is nu grotendeels een kunstgalerij. 
Adres: Hoogstraat 72. Je kan de feesttafel bewonderen van 10 tot 18 
uur.

Het Compostelagenootschap, afdeling Antwerpen, 
is er die dag present met een infostand. Je kan er 
informatie krijgen om je pelgrimstocht voor te be-
reiden. Er is ook een ruime boekenstand.
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aFdelinG BruGGe
Blankenberge, zaterdag 16 april
Wandelen of fietsen
Voor het eerst organiseert afdeling Brugge een activiteit waarbij je kan 
kiezen tussen wandelen of fietsen.
De stappers wandelen langs duin en strand richting Wenduine. Half-
weg trek je naar de polders en na de middag via de duinbosjes verder 
naar Wenduine. Daar is er nog een kleine pauze om de dorstigen te la-
ven. Via strand en duin kom je weer in Blankenberge. Eventueel kun 
je in Wenduine al met de tram terug naar Blankenberge.
De fietsers verkennen de polders. Na de midag trek je via Damme 
(tussenstop) en Lissewege terug naar Blankenberge. Afstand: ca. 60 
km. Bij minder goed weer, minder kilometers.
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Wandelaars en fietsers ontmoeten elkaar in Nieuwmun-
ster om er het lunchpakket aan te spreken. 

Afspraak om 10 uur in zaal Forum, Kerkstraat 66, vijf mi-
nuten van het station.
Na de wandeling of de fietstocht kun je in Forum blijven 
eten. Je moet wel vooraf inschrijven. 
Deelname: € 3.
Avondmaal: € 15 voor warme beenhesp, warme groen-
ten en gegratineerde aardappelen. 
Dranken aan democratische prijzen.  Inschrijven vóór 12 
april via afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.
Vermeld naam, lidnummer, aantal deelnemers, wande-
len of fietsen en je telefoonnummer. 
Stort tegelijk het juiste bedrag op rekening BE62 0017 
0228 8261 van
afdeling Regio Brugge-Kust. 
Info: Roland De Brabander, 0477 81 22 45 of 050 81 49 32.

Per fiets trek je onder meer door de polders naar Lissewege en Damme. Te voet kom je 
ook wel in de polder, maar meer aandacht gaat naar strand, duinen en bossen. 
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aFdelinG Gent
dendermonde, zaterdag 30 april
doorleefdag
‘Pelgrimeren’ is het thema van de doorleefdag in de benedictijnerab-
dij van Dendermonde. Slechts dertig leden kunnen deelnemen. Vlug 
inschrijven is dus aangeraden!

Vanaf 10 uur  verwelkomen we je in de abdij. Ingang via de parking in 
de Dijkstraat.
Daarna neemt Luc De Saeger de deelnemers mee op een boeiende 
tocht. Hij vertrekt vanuit een persoonlijke en ingrijpende camino-
ervaring en toetst die aan twee verzen uit de tweede brief van Paulus 
aan de Korintiërs. Woorden van de de verrezen Christus, wanneer de 
apostel hem smeekt zijn pijn weg te nemen:
Wij moesten leren op God alleen te vertrouwen(1:9) en 
Mijn genade is jou genoeg’ (12:9)
 
Na het middagmaal  - soep, hoofdgerecht, dessert – volgt om 13.30 uur 
een interactieve wandeltocht in drie groepen door de Dendermondse 
natuur. Onderweg krijg je pelgrimspoëzie te horen van o.a. Thomas 
Rubico en spirituele bedenkingen rond de levenshouding als pelgrim. 
Hiervoor kan afdeling Gent rekenen op de bijdragen van drie coa-
ches: Willy Genbrugge, Claudine Lybaert en Johan De Ridder.
Terug in de abdij rond 15.45 uur geniet je nog van rustgevende muziek 
in de abdijkerk. Om 16 uur volgt de slotbezinning. 
Tenslotte kan iedereen proeven van een Dendermondse Tripel.

Dendermonde, Petrus- en Paulusabdij. Anno 1837. Opgericht nadat 
de Fransen de abdij van Affligem hadden opgeheven. 
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Inschrijven
Liefst via e-mail. Je kan hier (of van de website) een inschrijvingsfor-
mulier downloaden en dan doormailen naar:
afdelinggent@compostelagenootschap.be. 
Eventueel kan je het per post versturen naar Johan De Ridder, 
Woeringenstraat 71, 9000 Gent; 09 324 65 49.
Vóór 20 april stort je € 25 op rekening BE39 8904 3419 0219 van afde-
ling Gent. Vermeld ook je lidnummer.
www.abdijdendermonde.be
Op www.compostelagenootschap.be vind je onder Diensten>Terugblik 
commentaar bij een gelijkaardige activiteit in 2012.

aFdelinG KeMPen
Kapellen, dinsdag 12 april
een avond over de voorbereiding ...
René Henquet en Daniël Dierckx, twee ervaren pelgrims, praten over 
de voorbereiding, de bagage en de tocht naar Compostela. Te voet of 
per fiets. Ze brengen een diavoorstelling mee en een ingepakte rugzak.
Daarna kun je bij een glas napraten en ervaringen uitwisselen.
Afspraak om 20 uur in zaal De Kroon, op de tweede verdieping van 
het Oud-Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2.
Bijdrage: donativo.  Inschrijven vóór 10 april via:
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.
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De fiets van een Nederlandse pelgrim. De perfecte uitrusting toch? 
Neen?

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1308/inschrijvingsformulier%20abdij%20dendermonde.doc
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aFdelinG  leuVen
Brabant, van 15 tot 17 april
Vier-abdijen-wandeltocht
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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http://www.compostelagenootschap.be/article.aspx?id=2294
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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.

NU 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 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 geen rekening meer met wie nog niet 
betaald heeft. Wie nadien betaalt aanvaarden we nog als het praktisch 
mogelijk is.  Bij laattijdige annulering betalen we alleen terug als de 
afdeling er geen financiële schade van ondervindt. Alleszins rekenen 
we dan 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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aFdelinG  MeChelen
Mechelen, zondag 13 maart
Met sint-Jakob door Mechelen
Mechelen bezit heel wat adelbrieven. 
De stad was in de 15de-16de eeuw een 
tijd lang de hoofdstad der Nederlan-
den, 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 herin-
neren en komen we meer te weten over pelgrims gisteren en vandaag. 
Afspraak om 14.30 uur aan het Diocesaan Pastoraal Centrum (zetel van het Genootschap), Var-
kensstraat 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 con-
sumptie is in de prijs inbegrepen.
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 Op zoek naar Jakobus in Mechelen: hier is er al een, aan een pilaar in het schip van de kathedraal. 

mailto:afdelingmechelen@compostelagenootschap.be
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aFdelinG liMBurG
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
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGs de PelGriMsWeGen

Kuringen, maandag 21 maart
Van Vézelay door de Morvan naar le Puy, en Compostela
Na een tocht van 2700 km arriveerde Ruddi Hendriks vorig jaar in 
Santiago de Compostela. Van Vézelay liep hij niet via pelgrimswegen 
maar via de GR naar Le Puy en dan verder langs de gebruikelijke we-
gen naar Compostela.
Hij brengt op 21 maart zijn verhaal in de Gildezaal van Kuringen. 
Aanvang om 20 uur. 
Toegang: € 5. Na aftrek van de kosten gaat de opbrengst naar St.-Vin-
centius Kuringen. 

Door de Morvan: honderd kilometer rust. Heuvelend, heel bosrijk.
F. 
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nieuwe pelgrimsgidsen
*  Bij Editions Rando verschijnt deze maand in de reeks Compostelle 

en Poche, Le Chemin de Lourdes à Jaca. Prijs: € 14,50. In dezelfde reeks 
verschenen eerder nog enkele gidsen voor wat minder gebruikelijke 
pelgrimswegen.

  Le Chemin du Piémont Pyrenéen  brengt je van de Middellandse zee naar 
de Atlantische Oceaan, van Gruissan naar Hendaye, via Carcassonne, 
Lourdes en St.-Jean-Pied-de-Port. Prijs € 15.

 Er is in dezelfde reeks ook nog een gids voor Le Chemin Catalan 
 (€ 22,50) een ook een Guide du Puy aux Pyrenées, van Le Puy naar 
 St.-Jean. Prijs: € 12.
 http://randoeditions.glenatlivres.com/livre/collections/compostelle-

en-poche.htm
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*  Bij Conrad Stein verschijnt deze maand een handige gids voor de Eifel-
Camino, van Andernach tot Trier, een afstand van 160 km.  

 Prijs: ca. € 13.
 Nog bij Conrad Stein verschijnt ook deze maand de tiende editie van 

de gids voor Via Podiensis. Prijs: ca. € 17. 
 www.conrad-stein-verlag.de
*  Concurrent Rother Bergverlag pakt uit met Jakobswege Österreich, een 

gids voor de Jakobsweg van Hainburg aan de Donau tot Feldkirch, in 
Vorarlberg, op een boogscheut van de Zwitserse grens. 

 Prijs: ca. € 18.
 www.rother.de 
*  Bij Editions Lepère verschijnt deze lente een gids voor Le Chemin des 

Marais salants. Die gids brengt je in ongeveer achttien etappes van de 
Mont Saint-Michel via Rennes en Nantes naar St.-Jean-d’Angély op 
de Via Turonensis, de Camino die uit Tours komt. In voorverkoop be-
taal je nu € 18 en binnenkort € 22.

 www.chemin-compostelle.fr
*  Bij Editorial Buen Camino verscheen de achtste editie van Camino del 

Norte (Costa y Primitivo).Een gids voor wandelaars én fietsers. 
 Prijs: ca. € 22.
 http://guias.editorialbuencamino.com 
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Met Femma naar Compostela, een “zinnige” tocht
Femma biedt in mei traditiegetrouw een pelgrimstocht 
aan. Al meer dan tien jaar is dat Compostela. Verleden 
jaar ook Assisi, een tocht die herhaald wordt in 2017. In 
2018 staat een nieuwe pelgrimsroute op het program-
ma. De bestemming is nog geheim.
In mei 2016 stapt Femma alvast weer naar Compostela. 
Hoe verloopt zo’n tocht? Elke dag brengt een bus naar 
het beginpunt. Op het einde wacht de bus om je naar 
het volgende hotel te brengen. Overdag draag je enkel je 
dagrugzak met je picknick. De bagage wordt vervoerd.
Op die manier wandel je elke dag in een andere streek 
van de Camino, proef je van de mooiste stukken, en 
overbrug je de hele Camino Francés in negen dagen.
Per dag wandel je 18 à 23 km, op  eigen tempo, alleen of 
in groep. 
Slapen doe je in een kamer met lits jumeaux en bad-
kamer, waardoor je uitgerust van het ontbijtbuffet 
kunt genieten. 's Avonds is er een warme maaltijd in 
het hotel.

Stappen naar Compostela is ook genieten van de Spaanse cultuur. 
Ook daarvoor is er tijd. 
En aangezien een pelgrimstocht ook een spirituele reis mag zijn, is er 
elke dag een bezinningsmoment. 
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Veel vrouwen ontdekken na een Femma-tocht de Camino op eigen 
houtje of met vriendinnen die ze leerden kennen tijdens de Femma-
tocht.
Velen werden lid van het Compostelagenootschap. En ook in het Com-
postelakoor vind je meerdere Femma-vrouwen.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Lieve,  015 42 27 89,  
lieve.mm@gmail.com.
Foto’s kan je bekijken op http://goo.gl/x8Tol.
Datum: 14 tot 22 mei. Negen dagen met vliegtuig, TGV, bus en te voet. 
Er zijn nog enkele plaatsen. Op 12 maart al is er een voorbereidende ver-
gadering en een instaptocht van 17 km.
www.femma.be/nl/reizen/reis/vrouwen-stappen-naar-compostela-2

Media, erFGoed, ConCerten

Brugge, tot 26 juni
Jakobus en de heksen van Bruegel
In het Sint-Janshospitaal kan je gaan kijken naar De heksen van Bruegel.
Het beeld van de heks zoals dat vandaag nog altijd bestaat, is vooral een 
creatie van Pieter Bruegel de Oude. Merkwaardig is dat in de twee be-
langrijkste prenten waarin Bruegel de heks ten tonele voert, ook Jako-
bus de Meerdere prominent aanwezig is.
Wat Jakobus daarmee te maken heeft, dat vertelt Dirk Aerts in het laat-
ste nummer van De Pelgrim. Zeker lezen!
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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 sabbatscè-
nes van Frans Francken en David Teniers de Jonge. 
Op de maandagen na is het St.-Janshospitaal dagelijks geopend. 

Brussel, zondag 13 maart
Forum en Marche: stappen of de innerlijke ommekeer ...
En Marche organiseert  een ontmoetings- en bezinningsmo-
ment met als thema: “Stappen of de innerlijke ommekeer”. 
Auteurs-pelgrims, genootschappen voor jongeren in moei-
lijkheden, wandel- en pelgrimsverenigingen, voordrachtge-
vers en kunstenaars zullen aanwezig zijn. Er zijn workshops 
en films. Zes voordrachtgevers bespreken elk één dimensie 
van deze stapervaring: het lichamelijke , de spirituele, de 
energetische, de symbolische,  een nieuwe levenswijze en  
een alternatief voor jongeren in moeilijkheden.  
Waar?  LSI. Clovislaan 87, 1000 Brussel,  van 9 tot 18 uur.
Deelname: € 5.
Inschrijving :  www.forumenmarche.be, 0499 44 52 66.
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tongeren zoekt pelgrims voor de Kroningsprocessie
Om de zeven jaar trekt in Tongeren de Kroningsprocessie 
viermaal door de straten, op 3, 5, 8 en 10 juli. Dit keer wil 
het bisdom er ook een pelgrimsgroep in waarin Compos-
telapelgrims met schelp en rugzak niet mogen ontbreken. 
Limburgse pelgrims die zich geroepen voelen kunnen tot 
15 maart contact opnemen met hun deken of met My-
riam Jacobs, 
jacomyriam@gmail.com. 
De Kroningsprocessie trok in 1889 voor het eerst uit naar 
aanleiding van de kroning van het lokale Mariabeeld, 
en daarna om de zeven jaar (behalve in 1918). Daarmee 
knoopte de stad weer aan bij de traditie van de in de streek 
sterk verbreide heiligdomsvaarten. Tot aan de Franse Re-
volutie was er ook een heiligdomsvaart in Tongeren. Bij 
zo’n zevenjaarlijkse evenement worden de lokale relie-
ken getoond. Dat is onder meer zo in Maastricht, Aken, 
Kornëlimünster, Hasselt (Virga Jesse) e.a.
www.kroningsfeesten.be

Tongeren, de gekroonde ‘Onze-Lieve-Vrouw, Oorzaak onzer blijdschap’ in de basiliek.
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lezersBrieVen
Pelgrimszegen
Ik heb echt genoten van de zegening. Het was een pracht van een vie-
ring en mijn vrienden die mee waren, waren echt onder de indruk. 
Een moderne viering die een voorbeeld zou kunnen zijn voor vele 
kerken.
Richard Hahn

oostenrijkse Jakobsweg
De meeste artikels hebben de Camino in Frankrijk of Spanje als on-
derwerp. Maar in augustus 2015 ben ik van 
Salzburg naar Innsbruck  gestapt over de Oostenrijkse "Jakobsweg". 
Na acht Spaanse Camino's was dit 
weer een heel nieuwe ervaring, met fijne ontmoetingen met andere 
pelgrims in een berglandschap, 
waar de route voornamelijk door de vallei van de Inn loopt.
Luc Knapen

N.v.d.r. Zie ook onder ‘Nieuwe pelgrimsgidsen.

no pain, no glory
Ik heb meerder tochten gemaakt op weg naar Santiago. Van elke tocht 
heb ik een dagboek bijgehouden.
Mijn website heet No Pain no Glory en staat op: 
http://members.casema.nl/jan.aartsen 
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zoeKertJes
Mee naar Burgos?
Binnen enkele dagen, op 6 maart, rij ik naar Burgos om vandaar naar 
Compostela te fietsen. Ik wil graag een pelgrim meenemen. 
Roger Jansen, 0473 73 32 18, bompiejansen1@telenet.be.

scriptie over Caminopastoraal
Ik maak een scriptie over Pastoraal op de Camino Francés. Enerzijds 
wil ik georganiseerde pastoraal ter plaatse in kaart brengen, ander-
zijds wil ik graag getuigenissen opnemen van mensen die pastoraal 
ervaren hebben op hun pelgrimstocht. Zowel in de gevende als in de 
ontvangende rol. Wie wil zijn/haar ervaringen met mij delen? Of wie 
weet welke parochies meer dan enkel een bed aanbieden, bv. ook een 
pastoraal luisterend oor of meer. Laat het me weten! 
patrick.pede@unitedtelecom.be 0472 46 78 53

extra korting en gratis t-shirt!
Leden van het Vlaams Compostelagenootschap 
krijgen, op vertoon van hun lidkaart, bij de 
Buencamino-winkels 10 % extra korting bovenop 
de gewone korting van 5 % met de digitale klan-
tenkaart. 
Én bovendien krijgen pelgrims die naar Com-
postela vertrekken gratis een T-shirt met “buen 
camino’!!

Buencamino, 
Zeelaan 229, 
8670 Koksijde,
058 51 21 49

Buencamino, 
Albert 1-laan 272, 
8670 Nieuwpoort, 
058 2435 50
www.wandelshop.be
www.buencamino.be 


