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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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De pelgrimstocht naar Santiago de Compostela is al lang een internationaal gebeuren. Voor veel pelgrims zijn de vele contacten in 
allerlei talen een van de belangrijke ervaringen van de Compostelatocht. ‘Dat’, en vertelt me een pelgrim,’dat én de ervaring dat je 
een welvarende burger bent, dat je het thuis zo luxueus hebt en het ook met veel  minder kan!’
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Verantwoordelijke uitgever: Luc De Bolle, Kaaivaartstraat 71, 1760 Roosdaal
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Donderdag 5 mei   Brugge. Bloedprocessie
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Zondag 5 juni    Kortrijk. Wandeling of fietstocht 

Zaterdag 11 juni   Halle. Tocht van Neigem naar Halle
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Brussel, zaterdag 4 juni
Jakobusprocessie
Ook dit jaar trekt de St.-Jakobsprocessie van de O.-L.-Vrouw-van-de-
Goede-Bijstandskerk naar de Kapellekerk. De enige resterende proces-
sie in Brussel.
Het meegedragen Jakobsbeeld is een schenking van de Xunta de Gali-
cia (1992) aan de stad Brussel en kreeg een plaats in de Kapellekerk. In 
dezelfde kerk staat een meelijwekkend beeld van Nostra Señora de So-
ledad, uit Spanje meegebracht door infante Isabella. 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 voor-
keur met jakobsschelp.

Programma:
10.30 uur Pelgrimsmis in de O.-L.-Vrouw-van-de-Goede-Bijstands 

    kerk aan de Kolenmarkt. Wie wil kan de pelgrimszegen  
    ontvangen.

11.30 uur  Start van de processie. Met het beeld van St.-Jakob, 
     van de Goede- Bijstandskerk, via de Grote Markt, naar 
     de Kapellekerk.

 ’t Genootschap
nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWs
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12.30 uur  Aankomst van de processie in de Kapellekerk.
13.00 uur Receptie voor alle deelnemers met drankjes en hapjes.

Ons pelgrimskoor Adelard van Aubrac luistert de plechtigheden op.
Manneken Pis draagt voor de gelegenheid zijn pelgrimskostuum.

lichtervelde, maandag 25 juli
nu al noteren: feest van sint-Jakob!
Het feest van Sint-Jakob de Meerdere vieren we wereldwijd op 25 juli. 
Het Genootschap organiseert die dag altijd een viering in een andere 
Sint-Jakobskerk, dit jaar in Lichtervelde. 
Dat doen we met een viering in de kerk en een maaltijd in restaurant 
Turfhauwe. 
’s Namiddags kan je kiezen tussen een bezoek aan de Jakobskerk van 
Lichtervelde of een bezoek aan de kerk van Gits, ook een Jakobskerk, 
enkele kilometers verder. 
Natuurlijk bezoeken we daarna nog café De Ware Jakob. 
Meer info in de volgende ¡Hola!. Of binnenkort op de website.

Lichtervelde, St.-Jakobskerk het tympaan boven de hoofdingang: 
Christus omringd door St.-Jakob en de heilige Margaretha. Een werk 
van Karel Lateur, broer van Frank Lateur, alias Stijn Streuvels.
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Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters 
in Mechelen ter beschikking van onze leden!

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 pel-
grimsgadgets kopen uit de pelgrimswinkel, een credencial en stem-
pelboekje aanvragen en boeken uit de bibliotheek raadplegen.
Open op zaterdag van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, 
de paasvakantie, op feestdagen en van 15 juli tot 15 augustus.

Zaterdag 7 mei René Henquet, Thomas Van Dormael, José Maes,  
      Paul De Vlam

Zaterdag 14 mei Willy Beyers, Luc Holsters, Paul Linders, 
       Dirk De Smedt
Zaterdag 21 mei Jan De Proft, Hanny Pouderoyen, José Maes, 
       Annemie Vanderschoot
Zaterdag 28 mei Jan De Proft, Robert Truyen, Jean Smeets, 
       Yvonne Roelof
Zaterdag 4 juni Willy Beyers, Dees Van Caeyzeele, Paul Linders, 
       Thomas Eerdekens
Zaterdag 11 juni  Magda Cumps, Clark Trappeniers, 
       Richard Asselberghs, Annemie Vanderschoot
Zaterdag 18 juni  Rene Henquet, Emiel De Smedt, Daniël Dierickx,  

      Richard Anthone
Zaterdag 25 juni  Jos Belmans, Hanny Pouderoyen, May Van Miert,  

      Herman Troukens, Minouche Corthouts

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

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%2013.2.16.docx
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aFdelinG leuVen
terugblik: prachtige abdijentocht!

Niets dan lovende reacties hoorden we over de abdijentocht, van 15 
tot 17 april georganiseerd door afdeling Leuven. Van de benedictij-
nenabdij van Leuven via de Parkabdij naar de voormalige abdij van 
Kortenberg. Van Kortenberg met de bus naar Diest en via Averbode 
naar Scherpenheuvel. Van Scherpenheuvel naar de voormalige abdij 
van Vlierbeek ... Van Paul Versteven kregen we veel mooie foto’s toe-
gestuurd en van Johan Lambrechts een dagelijks bijgehouden verslag. 
Slechts enkele zinnen mag je hier lezen ...

Wandelen is mooi. Je ziet veel, je voelt veel, je riekt veel, je hoort veel. Prior 
Hanssens is aan het woord. (...) Hij laat ons ook zingen. Een zeer oud 
lied. Nog van koning David. We zingen het allemaal aarzelend mee.  
(...) Dan geeft hij ons de zegen: Draag onze zorgen, til hun lasten, en wijs 
uw spoor. Breng hen weer veilig thuis, vol vrede en alle goeds ... (...)

Plots is het genieten van het mooie zicht op de abdij van het Park. Ik 
kende de abdij als norbertijnerabdij en als plaats waar Leuvense nota-
belen begraven worden. Maar niet als oude bedevaartplaats. Al in de 
dertiende eeuw kon je hier terecht bij de heilige Quirinus. Ooit een 
concurrent van de dorpsdokters voor de behandeling van keelziekten, 
kinkhoest, pokken, zweren en de pest. (...)

 afdelingsnieuws
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Pater Hanssens vroeg bij het vertrek: Heer wijs het goede spoor. Dat lukt 
niet altijd op de modderige bospaden. Ze brachten Felix ten val. Wat 
later volgde ik zijn voorbeeld. (..)

De kasseien verdwijnen, modderwegen komen in de plaats. Bergop, 
bergaf. Bij elke lichte stijging stappen medepelgrims me voorbij. Ik 
vang flarden van gesprekken op. Bijna steeds hoor ik Compostela ver-
noemen. Sint-Jakob stapt met ons mee. (...)
Pekzwarte wolken dreigen. Het begint te regenen. De abdij van 
Averbode vervult zijn plicht en biedt onderdak en drank aan natte 
pelgrims. (...)
Zelfs ik geraak uiteindelijk in Scherpenheuvel. Even te laat voor het 
stiltemoment verzorgd door Dees Van Caeyzeele. De sfeer werd on-
middellijk ingezet door het pelgrimsliedje van de Ierse Enya. 
Pilgrim, in your journey
you may travel far, 
for pilgrims it’s a long way
to find out who you are …
Oh zo mooi. (…)

Weiden, bloeiende boomgaarden, bossen, heuvels, wijngaarden, 
blauwe luchten, donkere luchten, het gefluister van de wind in de 
bomen, auto’s in de verte. Ik denk spontaan aan een Mahlerlied dat 
ik graag beluister, gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau: ‘Ich atmet’ 
einen linden Duft, een traag weemoedig lied. (...)
De weg naar Vlierbeek loopt makkelijk tot aan de beklimming van 
de Chartreuzenberg. We krijgen een korte maar hevige hagelbui. (...) 
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Moe kom ik aan in Vlierbeek en beëindig de tocht in “In den Rozen-
krans’. We drinken er een laatste glas op de schoonheid van de drie-
daagse, op de nieuwe vrienden, op de goede afloop.  (...)
Ik zal regelmatig met plezer en wat nostalgie terugdenken aan onze 
abdijentocht. Net als aan mijn twee tochten naar Compostela. En ze-
ker Enya en Amanda Strydom blijven beluisteren.
Alle pelgrims keer weer huistoe Elke swerwer kom weer tuis Ek verdwaal steeds 
op U grootpad Soekend na U boardinghuis.

Zou het Genootschap niet elk jaar een of twee meerdaagse tochten 
moeten kunnen aanbieden?
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aFdelinG BruGGe-Kust
Brugge, donderdag 5 mei
heilig Bloedprocessie
Al jaren loopt een groep pelgrims mee in de Bloedprocessie. Gewoon 
in hedendaagse pelgrimskledij, op de dragers van een Jakobusbeeld 
na. Enkele dagen geleden waren er nog wat problemen om voor dat 
beeld dragers te vinden. Misschien denken pelgrims dat dat beeld 
loodzwaar is. Dat is niet zo. De dragers moeten wel twee per twee on-
geveer even groot zijn. 
paul.de.vlam@pandora.be
www.bloedprocessiebrugge.be
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aFdelinG zenne-dender
halle, zaterdag 11 juni
staptocht van neigem naar halle
Met Zenne-Dender kan je een 21 km lange tocht maken, van Neigem 
(Ninove) naar Halle, grotendeels langs het traject van het Jakobsker-
kenpad, door het Pajottenland en de Zennevallei.
Na de tocht zorgt deken Decoster van Halle voor een rondleiding in 
de pas gerestaureerde basiliek. We sluiten het bezoek af met een kort 
bezinningsmoment. 
’s Avonds kun je mee tafelen in’t Groot Café aan de Grote Markt.
Afspraak om 9 uur aan het station van Halle. 
Een kwartier later vertrekt daar een speciale bus van De Lijn naar Neigem. 
Picknick onderweg. Het Genootschap zorgt voor een drankje. 
Avondmaal: hoofdgerecht, dessert, twee consumpties. 

In de St.-Martinusbasiliek van Halle gaat de aandacht van 
de bezoeker en bedevaarder vooral naar de zwarte madonna.
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Keuze tussen stoofvlees gegaard in kriek van Boon of vegetarische bal-
letjes met gewokte noedels. 

Deelname: wandeling, inclusief busvervoer, drankje, bezoek basiliek en 
verzekering leden: € 8. 
Wandeling en avondmaal: € 30.
Enkel avondmaal: € 22.

Trein en auto
Halle is gemakkelijk te bereiken met de trein. Voor wie met de wagen 
komt: op zaterdag is er gratis parking in de buurt van het station. 
Zorg dat je op tijd bent! De bus vertrekt stipt om 9.15 uur.

Inschrijving noodzakelijk! 
Het inschrijvingsformulier kan je hier aanklikken. Bezorg het bij voor-
keur per e-mail aan afdelingzennedender@compostelagenootschap.be. 
Of per post aan Luc De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal. 
De inschrijving is slechts geldig na het opsturen van dit formulier én het 
betalen van het juiste bedrag op rekening BE16 0017 0228 9574 van het 
Vlaams Compostelagenootschap, Afdeling Zenne-Dender, Varkens-
straat 6, 2800 Mechelen. Vermeld Halle 11 juni en je lidnummer.
De inschrijvingen sluiten op 5 juni. We houden geen rekening met ge-
gadigden die niet betaald hebben op deze datum. Betalen zij daarna, dan 
aanvaarden we de deelname als het praktisch nog mogelijk is.
Bij laattijdige annulering betalen we niét terug, tenzij de afdeling er 
geen financiële schade van ondervindt. Alleszins rekenen we een admi-
nistratieve kost aan.
Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85. 
Of op www.compostelagenootschap.be/activiteitenkalender 
www.sintmartinusbasiliek.be 
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De basiliek van Halle: 
een populair bedevaarts-

oord. Een parel en pas 
gerestaureerd! 

http://www.compostelagenootschap.be/article.aspx?id=2304
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aFdelinG zuidWest
Kortrijk, zondag 5 juni
Per fiets op zoek naar Jakobus. of museum en wandeling.
Afdeling Zuidwest  laat je kiezen tussen twee activiteiten: een fietstocht van ca. 30 km rond Kortrijk, 
op zoek naar Jakobus. Of een bezoek aan het Leie- en vlasmuseum Texture, gevolgd door een korte 
Leiewandeling.
Texture vertelt je alles over vlas en linnen, maar het is ook een schatkamer vol damast, kant en linnen 
handwerk en het kan ook uitpakken met een paar leuke, artistieke creaties.

Afspraak om 14 uur aan Texture, Noordstraat 28 in Kortrijk. 
Na de fietstocht of de wandeling kan je napraten bij een spaghetti of een lasagne in bistro Damast, naast 
het museum. 
Inschrijven vóór 27 mei bij de voorzitter, maertens.f@skynet.be. Vermeld ‘fiets’ of ‘museum’. 
Voor het etentje schrijf je, ook vóór 27 mei, € 15 over op rekening BE80 0017 0228 9877 van het Vlaams 
Compostelagenootschap, afdeling Zuidwest. 
Vermeld ‘spaghetti’ of ‘lasagne’.
www.texturekortrijk.be

 Texture: serieuze geschiedenis van de vlasteelt, maar ook een schat-
kamer en ruimte voor artistieke creaties. De twee duiven zijn twee van 
de tientallen duiven in het museum, elke duif gemaakt van ander lin-
nen garen. Een installatie van Christine Meindertsma, geïnspireerd 
op de WO1-functie van dit voormalig vlas-verzendhuis. Toen was het 
een groot duivenhok voor post- en spionnageduiven.
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zwerven rond Vézelay
Heimwee naar de Camino, naar het simpele onderweg 
zijn, de verrassende ontmoetingen, de bijzondere sfeer 
van een gedeelde ervaring, het genieten van de natuur 
... Veel pelgrims zullen dat herkennen. Menigeen be-
sluit daarom opnieuw op pad te gaan, vaak via een an-
dere Camino in Spanje of Portugal.
Huberta Wiertsema en Arno Cuppen van herberg 
L’Esprit du Chemin bieden een alternatief aan, dichter 
bij huis: Vézelay en omgeving. Vézelay is een spirituele 
plek voor velen, en er is een eeuwenlange traditie van 
pelgrimages. Ze hebben vijf zwerftochten vanaf Véze-
lay in kaart gebracht, en drie aanlooproutes. Zo kun je 
enkele dagen tot een ruime week onderweg zijn. 

Een mooie gelegenheid om even alleen op pad te gaan, een kans om je 
Camino-ervaring te delen met familie of vrienden of een bijzondere 
manier om een Camino-reünie te organiseren en weer met elkaar op 
pad te gaan.
Meer informatie over de routes (inclusief voorzieningen) is te vinden 
op www.espritduchemin.org.

Vézelay op de ‘colline éternelle’: een van de mooiste dorpen van 
Frankrijk in een veel te weinig bekende, prachtige streek, de Morvan.

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGs de PelGriMsWeGen
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Kilometerpaal honderd is niet meer
De kathedraal van Santiago de Compostela staat nog altijd waar ze 
stond maar de weg is met de jaren wat aangepast of gecorrigeerd. De 
oude stond in Sarria, de nieuwe in Ferreiros. Wie alleen maar voor z’n 
compostela honderd kilometer wil lopen, wandelt nu twee kilometer 
teveel als hij in Sarria vertrekt ... 
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nieuwe pelgrimsgidsen
* Bij Conrad Stein, de Duitse uitgever van de handige, kleine camino-

gidsjes, verschijnt deze maand de tiende editie van Via Podiensis : één 
handige gids voor de route van Le Puy naar St.-Jean-Pied-de-Port 
(bij de GR-paden zijn dat drie gidsen …). Prijs : ca. € 17.

* Nog bij Stein is de gids voor de Caminho Português van Raimund Joos 
aan zijn negende uitgave toe: van Porto naar Compostela plus het 
extraatje naar Fisterra. Prijs: ca. € 19.

* Dezelfde uitgever heeft ook een Kleiner Pilgerspachfüghrer. De derde 
uitgave al. En ook van Raimund Joos. Prijs: ca. € 8. Overigens ver-
koopt onze eigen pelgrimswinkel ook een taalgids, een Nederland-
Spaanse: Camno Lingo. Prijs: € 9.

 www.conrad-stein-verlag.de
* Uitgeverij Benjaminse realiseerde een fietsversie van de Zilverroute, 

de Vía de la Plata. Een groot deel van het wandeltraject is immers 
ongeschikt voor gewone fietsers. Er zit dus wat meer asfalt in. 

Afstand: 1036 km, 44 kaarten, 9 stadskaarten. 114 blz.
Prijs: € 23,50.
www.cyclingeurope.nl 
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* Een nieuwigheid bij Miam-Miam Dodo: La Carte Miam-Miam-Dodo 
GR 65, een kaartenboekje van 46 blz. voor de Via Podiensis, van Le 
Puy tot Roncesvalles. Met aanduiding van onder meer de logiesmo-
gelijkheden langs de route. Ook stadsplannetjes.  

 Prijs: € 5.
 www.levieuxcrayon.com

Via Monastica en Via Brabantica: logies in hoegaarden
Lieve Daelman liep enkele jaren geleden een stuk van de camino en 
hoopt in de toekomst verder te kunnen wandelen naar Compostela. 
Ze wil tijdens de schoolvakanties graag pelgrims ontvangen. Ze woont 
in Meldert, vlakbij de Via Monastica en op de verbinding tussen de 
Via Brabantica en de Via Monastica. 
Adres : Overhemstraat 24, 3320 Meldert-Hoegaarden; 0472-33 12 12 
of 016 76 73 51, daelman0@gmail.com.

Pelgrimsopvang, voor vertrek in zaventem
Je vertrekt per vliegtuig en je woont ver van Zaventem? De familie 
Crabbé-Leus biedt je logies aan voor je vertrek. 
Adres: Chrysantenlaan 11, 1930 Zaventem; 0478 70 10 95

albergues Camino Francés
Ton van Tilburg maakt al jaren een mooi Engelstalig document met 
een uitgebreide selectie van ’aanbevolen’ logiesadressen langs de Ca-
mino Francés.  Hij maakte onlangs een update en voegde er zo’n der-
tig albergues aan toe.  Als alles goed loopt, vind je het geactualiseerde 
document nu ook op onze website onder Pelgrimswegen in Spanje en 
Portugal> Camino Francés.
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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 
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Cursussen spaans en Camino
We hebben in ¡Hola! de voorbije maanden al informatie gegeven over 
cursussen Spaans en ‘caminokunde’ aan de universiteit van Santiago 
de Compostela. Ook in andere steden pakken universiteiten uit met 
gelijkaardige initiatieven. 
Voor León kan je terecht op :
http://fgulem.unileon.es/ciespanol/camino.htm . Van 6 tot 19 juni.
Voor een cursus El camino de Santiago. Patrimonio, historia y cultu-
ra kan je ook aan de Madrileense universiteit terecht. Meer info op 
www.uam.es. Van 22 juni tot 5 juli.

 Jeanine Warcollier overleden
De voorbije decennia was Jeanine Warcollier een van de grote Compos-
teladeskundigen. Sinds 1958 was ze secretaris-generaal van de Société 
Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle in Parijs, het we-
reldwijd oudste Compostelagenootschap (1950).
Ze overleed op 17 april. Begrafenis op 4 mei in de Parijse St.-Jacqueskerk. 
https://vimeo.com/38319860 
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Niet te vergeten: voor de Refugio Isaac Santiago in Los Arcos zoekt het 
Vlaams Genootschap elk jaar naar nieuwe hospitaleros!

hospitaleros gezocht
Het voorjaar is bij uitstek de periode dat allerlei refuges, kloosters, As-
sociations de St.-Jacques en veel meer, vooral in Frankrijk, nog op zoek 
zijn naar hospitaliers voor een of twee weken. 
Na wat googlen vind je een hele lijst. 
Bv. L’Hospitalité Saint-Jacques in Estaing: 
www.hospitalite-saint-jacques.fr 
Of de voormalige Carmel in Moissac: 0563 04 62 21. 
Zeker wie een paar talen kent en nog meer wie wat ervaring heeft, heeft 
snel een vakantiejob. Met de nadruk op job.
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Media, erFGoed, ConCerten

ik heb een weg nodig
Quarterlifecrisis. Kim zit erin. Ze voelt zich onrustig in haar carrière, 
relaties, verwachtingen ... nadat ze in het 'echte leven' beland is. Waar 
is haar oude droom gebleven die haar natuurlijke leidraad was? Op-
pikken dus: willen, durven, doen. Zoeken naar een weg om te gaan: 
naar binnen en naar de toekomst. Het wordt de Camino Francés, een 
van de oudste pelgrimswegen naar Santiago de Compostela in Eu-
ropa. Het wordt Spanje, vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankrijk. 
Spanje is haar zon.
Met een klare lens op haar enthousiasme, tegenslagen en ontmoe-
tingen, vertelt ze jong en spontaan haar tocht. Een slingerbeweging 
tussen "vroeger en nu, binnen en buiten, samen en alleen", op quar-
terlifemaat. Bijbelcitaten geven inhoud aan haar tochtonderdelen en 
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titels van liedjes schilferen er pelgrimsdagen af met de nodige emotio-
nele kadans.
Het geel van de pijlen werd de kleur van de cover. (RB)

Ik heb een weg nodig, Kim Verheyden. Brave New Books, 2016. 424 blz. 
ISBN: 978 94 021 4047 7. Prijs: € 23. Te koop via bol.com, 
https://www.bol.com/nl/p/ik-heb-een-weg-nodig/9200000057447059/

Weekend: 4-5 juni. open Kerkendagen.
Klank en stilte
Begin juni stellen honderden kerken weer 
hun deuren open. Thema van deze negende 
editie: Klanken en stilte!
Met dit thema wil de organisator ons doen 
luisteren naar de religieuze gebouwen: plech-
tig orgelmuziek, bombastisch klokkengelui, 
subtiel belgerinkel, hemels koorgezang, het 
fluisteren in de biechtstoel ... Het doet ons 
ook stil staan bij klanken die we niet kunnen 
horen zoals de afbeelding van musicerende 
engelen in de glasramen, de rol van de mu-
ziek in schilderijen en beelden. Maar vergeet 
vooral de stilte niet!
Zo’n 580 gebedshuizen openen hun deu-
ren. Voor het programma kan je terecht op 
http://openkerken.be.
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Gent, tot 11 juni
Pelgrimsrituelen in de st.-Jakobskerk
De tentoonstelling in de Gentse St.-Jakobskerk is opgezet voor de 
voorbije erfgoeddag, maar je kan er nog anderhalve maand terecht. 
De tentoonstelling illustreert de pelgrimsrituelen aan de hand van 
geloofsbrieven, stempels, munten en offergaven die in de Sint-Jakobs-
kerk bewaard bleven.
In een tweede luik beleef je via intrigerende aquarellen de voettocht 
van Judith Vanistendael. 41 dagen lang schilderde ze persoonlijke por-
tretten, landschappen en impressies. 
Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 9.30 tot 16 uur. 
Toegang: € 2.
Een organisatie van Monumentale Kerken Gent (MKG), de kerkfa-
briek, Jakobus vzw en het CRKC.
 
Het CRKC is het expertisecentrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 
in Vlaanderen. Het zet zich in voor behoud, beheer en de valorisatie 
van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het Centrum is momenteel 
onder meer bezig met de inventarisatie van 
het patrimonium in de Gentse St.-Jakobskerk 
(en andere monumentale kerken in Gent) en 
het patrimonium van het voormalige Sint-Ju-
lianusgasthuis in Antwerpen - vandaag onder 
meer opnieuw een pelgrimsherberg. 
http://mkgent.be 
www.crkc.be 
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Brugge, app voor st.-Jakob
Onlangs lanceerden de Erfgoedcel Brugge en Toerisme Brugge een 
nieuwe app: De verborgen schatten van de Sint-Jakobskerk. De app neemt 
de bezoeker mee langs vijftien kunstschatten en leidt je doorheen de 
geschiedenis van gotiek, renaissance, barok en rococo. Erfgoedcel 
Brugge heeft enkele tablets beschikbaar waarvan bezoekers gebruik 
kunnen maken. Daarnaast kun je de app ook downloaden op je eigen 
smartphone of tablet via www.xplorebruges.be.

St.-Jakob (17de eeuw) in zijn 
Brugse kerk. 
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st.-Jakob in zijn antwerpse kerk
antwerpen, st.-Jakob, pelgrimskerk
De Antwerpse St.-Jakobskerk is nog altijd een echte pelgrimskerk. 
Pelgrims komen en gaan, op weg naar Compostela, langs de Via Bra-
bantica. Niet weinig pelgrims vragen er ook de pelglrimszegen.
In dit Jaar van de Barmhartigheid is het ook een van de zeven Ant-
werpse kerken met een bedevaartprogramma. In elk van die kerken 
staat een fysiek en spiritueel werk van barmhartigheid centraal. In 
de St.-Jakob is dat ‘de doden begraven’ en ‘bidden voor levenden en 
doden’. Daar hoort een impulsboekje bij. En een tentoonstelling over 
doden begraven, rouwen en afscheid nemen door de eeuwen heen. 
Tot 31 oktober dagelijks open van 14 tot 17 u. 
Pelgri mszegen, zonder afspraak: tot 14 september, op donderdag en 
zaterdag van 14 tot 16 uur. 
Andere dagen op afspraak. www.sintjakobantwerpen.be
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lezersBrieVen en zoeKertJes

ik zoek een fietsmaat
Ik ben Agnes en vertrek dit jaar tussen 15 en 20 augustus van Ottignies 
naar Compostela via Vezelay .
Graag maak ik kennis met een sportieve dame tussen de 50 en 65 jaar 
die met mij wil meefietsen. 
Ik denk aan ca. 100 km per dag, rekening houdend met de omstan-
digheden. 
agnes.spruit@telenet.be 

Via Francigena voor het goede doel
Net als vorig jaar ga ik op pelgrimstocht. Dit jaar ietske minder ver, 
Rome is de bestemming. Ergens halfweg juli hoop ik gezond en wel 
het St.-Pietersplein te bereiken. 
Je kunt me ondersteunen voor het goede doel: de strijd tegen kanker. 
Gelukkig kan de medische wetenschap de ziekte vaak genezen of be-
dwingen. Maar wat gaat er om in je hoofd? Hoe moet je verder met de 
angst of de onzekerheid? Hoe kun je de zware periode van de behan-
deling doorkomen? Hoe gaat je partner hiermee om? Hoe kun je zo 
gezond mogelijk leven en eten tijdens en na de behandeling?
A touch of Rose kan een belangrijke aanvulling zijn op de klassieke 
therapie om er zo voor te zorgen dat de patiënt en de familie hier extra 
kracht kunnen uit putten om zo goed mogelijk verder te leven met de 
ziekte.
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan 
‘ATOR’. 
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Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. Stort je gift op projectrekening 
BE 10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 met vermelding van 
128/2513/00049. 
Je kan me steeds volgen op mijn blog: 
www.bloggen.be/hugo_peregrinus 
Hugo Pellegrino

enthousiasme
Ik ben recent lid geworden omdat ik met mijn zoon graag de Camino 
Inglés wil bewandelen. Wij wonen al zes jaar in het prachtige Spanje 
en willen ook graag deze route verkennen. Wij zijn dus geen echte pel-
grims maar willen graag dit avontuur beleven. Wij ontvingen net het  
laatste nummer van De Pelgrim, waarvoor dank. Toevallig of niet: 
mét een artikel over onze geplande route. Wat ons betreft dus geen 
opmerkingen enkel enthousiasme! 
Tot later op onze camino. 
Ilse Vanaken

i enjoyed reading ¡hola!
Thank you for sending me the latest edition of ¡Hola!. I thoroughly 
enjoyed reading it.
You and your co-workers must be congratulated for the excellent pu-
blication that it has become. 
Best wishes,
Heinrich Brumfield
Founding Chairman/Past Chairman
Confraternity of Saint James of South Africa
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aanslag
We sturen je deze mail juist voor we morgenvroeg vertrekken om mijn eerste 
camino (Inglés) te starten. Het heeft wat extra steun en moed gevraagd na 
een week van zorgen vanwege de vluchtproblemen die ons onverwacht trof-
fen. Pas vanmiddag kregen we groen licht om van Schiphol te vertrekken in 
plaats van Brussel. We vreesden al dat al onze plannen in het water stuikten. 
 Al is dit een belachelijke zorg als we het vergelijken met de vele slachtoffers 
van zinloos geweld.
Dank alvast voor jullie inzet!
Vriendelijke groeten,
Francis Bekaert, broer Chris (onze ervaren gids) en Christine Lecluyse

Genieten van de regen
Gisteren, 31 maart, nam ik deze foto op de Alto del 
Perdon. De regen viel met bakken uit de lucht en de 
wind gierde ons rond de oren.  Dit is de eerste keer 
voor mij en ik geniet van (bijna ) ieder moment ... !
Groeten uit Puenta la Reina.  
Oda Van Looy
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en van de sneeuw ...
Hallo Ludo, dank je voor de 
¡Hola! Wij zitten in Ponferrada 
op de Camino en hebben net 
een sneeuwstorm meegemaakt 
in de bergen bij El Acebo!
Groetjes, Christine Clinckx, 
1 april


