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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Het is ochtend. Deze pelgrim begint aan haar overtocht van de Pyreneeën. Dat duurt niet langer dan één dag. Het weer belooft goed te worden. 
Inversie. De wolken hangen beneden in de vallei. Boven is het warmer dan beneden.
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Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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Zaterdag 3 september    Genk. Barbecue.  

Zondag 18 september    Emblem. Fruitwandeling.

Zaterdag 24 september    Tongeren. Pelgrimeren naar Maria.

Zaterdag 1 oktober    Watervliet-Waarschoot. Via Scaldea.

Dinsdag 4 oktober    Schoten. Pelgrimsavond.

Zaterdag 8 oktober    Grimbergen-Brussel. Via Brabantica.

Weekend 15-16 oktober  Genk. Levensloop.

Vrijdag 21 oktober    Denderleeuw. Pelgrimsavond.

Vrijdag 28 oktober    Mechelen. Jakobus, donderzoon ...

Zaterdag 26 november   Heverlee. Terugkomdag.
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 ’t Genootschap
nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWS

Stuur ons een compostelakopie!
Al jaren houden we in ons archief kopieën van compostelas, ons bezorgd 
door onze leden. De lijst publiceren we op de website. 
In ruil voor die kopie hebben pelgrims recht op een herinneringstegel. 
De tegels delen we uit op de jaarlijkse terugkomdag, dit jaar op 26 no-
vember. 
Een papieren kopie? Dat mag nog altijd, maar beter is om je compostela 
in te scannen en per mail als bijlage door te sturen naar 
luc.holsters@telenet.be.

heverlee, zaterdag 26 november
terugkomdag!
Het wordt weer een fijne ontmoeting met medepelgrims én thuisge-
bleven partners in Don Bosco, Oud-Heverlee. Een dag om ervaringen 
uit te wisselen, afspraken te maken, foto’s te bekijken en veel meer. 
Het volledige programma staat nog niet helmaal vast. 
’s Voormiddags is er zeker een spirituele boswandeling (met ook een 
aparte wandeling voor partners) of kan je kijken naar films met ca-
minogetuigenissen. Gewoon ervaringen uitwisselen in Café Saint-
Jacques, dat is een derde mogelijkheid. 
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Naar ’t café, of films kijken, dat kan ook ’s namiddags, maar je kan dan 
ook het Caminospel spelen of – nieuw – gewoon deelnemen aan een 
mooie wandeling. 
Al wie een kopie van zijn compostela opstuurde – zie hoger - krijgt 
een die dag een herinneringstegel. 
De pelgrimswinkel is ook aanwezig en je kan je mening kwijt over 
De Pelgrim en ¡Hola!. 
Plaats: Don Bosco, Don Boscolaan, Oud-Heverlee (vlakbij de Wa-
versebaan). 
Voor deelname, soep en een broodjesmaaltijd betaal je € 11, over te 
schrijven op rekening  BE 93 0017 0228 8867 van het Compostelage-
nootschap, afdeling Leuven.
Tegelijk verzend je het inschrijvingsformulier, binnenkort te vin-
den op de Activiteitenkalender van de website.

De spirituele boswandeling, populair onderdeel van de jaarlijkse terug-
komdag!
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elke zaterdag: infopunt!
Het  secretariaat van het Genootschap, Varkensstraat 6 in Mechelen, 
is elke zaterdag open als infopunt, behalve op feestdagen, tijdens de 
kerstvakantie, de paasvakantie en een déél van de grote vakantie.
Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht 
voor te bereiden. In het totaal zijn er een dertigtal vrijwilligers actief 
in het infopunt.
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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 van 10 tot 16 uur.

Zaterdag 3 september  Luc Holsters, Jelle Nuyts en Alex Cusse
Zaterdag 10 september  Richard Anthone, Paul Linders 
          en Jean Smeets
Zaterdag 17 september  Patrick Maene, Dees Vancaeyzeele 
          en Robert Truyen
Zaterdag 24 september  Magda Cumps, Willy Beyers 
          en Emiel De Smedt

Het Infopunt zoekt nieuwe medewerkers!

Van de kandidaat-medewerkers verwachten we dat ze ervaring heb-
ben met de tocht naar Compostela. Dat mag stap- of fietservaring zijn. 
Voor meer informatie kan je terecht bij de verantwoordelijke van het 
Infopunt, Jos Belmans, infopunt@compostelagenootschap.be, 
jozefbelmans@hotmail.com, 016 76 56 64 of 0476 50 55 13.

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

Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters in Mechelen ter beschik-
king van onze leden!

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%2020160825.pdf
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aFdelinG antWerPen
emblem, zondag 18 september
Fruitwandeling
Een rustige wandeling wordt het, ideaal om met andere pelgrims er-
varingen uit te wisselen over de voorbije pelgrimstocht(en). 
Een wandeling in Emblem, Ranst en Broechem,  zo’n 14 km lang, 
langs rustige wegen, voor een groot deel onverharde wegen, ook fiets-
routepaden en een voormalige spoorwegbedding. Langs de route lig-
gen nogal wat appel- en perenboomgaarden. Notenbomen zijn er ook 
en, met wat geluk, is een koppel ooievaars nog ter plaatse. Maar roof- 
en andere vogels zijn zeker ook present, samen met paarden en koeien 
van allerlei ras. 

Afspraak om 10 uur in restaurant Klaverhoeve, Klaverstraat 1 in Em-
blem, deelgemeente van Ranst. We starten er de wandeling met kof-
fie, thee of fruitsap.
Na anderhalf uur eten we onze meegebrachte bokes op in een bruin 
café. En na de wandeling genieten we nog van een ware Jacob.
Deelname:  € 6, twee consumpties inbegrepen. 
Inschrijven voor 13 september, via:
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be met vermelding van 
de namen van de deelnemers. Tegelijk stort je het deelnamebedrag op 
rekening BE73 0017 0228 8160 van Compostelagenootschap, afdeling 
Antwerpen. Vermeld de namen van de deelnemers.
Info: Herman Van Hees, 03 449 65 52.

Ook Antwerpen heeft zijn fruitstreek. 
Om rustig te wandelen en bij te praten.

 afdelingsnieuws
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aFdelinG Gent
Watervliet, zaterdag 1 oktober
Wandeling op de Via Scaldea
Afdeling Gent nodigt je uit op een wandeling langs de Via Scaldea in 
het Meetjesland, van Watervliet naar Waarschoot. Daarmee breit de 
afdeling een vervolg aan de tocht, drie jaar geleden, van Veere naar 
Vlissingen.

De wandeling begint in Watervliet waar de gotische O-L-Vrouw-He-
melvaartkerk een karaktervol vertrekpunt is.
We picknicken rond 12.30 uur in Kaprijke, in taverne De Blauwe 
Maan, Plein 83.
Van Kaprijke gaat het ’s namiddags naar Lembeke. We passeren onder 
meer kasteel Aveschoot (1785) en de Mariagrot. Door de Lembeekse 
bossen gaan we naar Bellebargie om ten slotte het centrum van Waar-
schoot te bereiken.
Onderweg maken we (in de traditie van afdeling Gent) tijd voor een 
stukje pelgrimspoëzie of een korte bezinning.

Na de wandeling brengen we de chauffeurs naar Watervliet.

afstanden
Watervliet - Kaprijke  8,8 km
Kaprijke - Lembeke  7,2 km
Lembeke - Waarschoot 5 km  
Totaal      21 km

 Kaprijke, het 17de-eeuwse barokke gemeentehuis aan het prachtige, 
groene Plein.

 Van Watervliet naar Kaprijke en Lembeke: rustgevend polderland!
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Afspraak om 8.30 uur, niét in Watervliet maar aan de Christus-Ko-
ningkerk, Rerum Novarumplein in Gent. Je kan er probleemloos par-
keren. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers rijden we carpoolend naar 
Watervliet.  
Wie met het openbaar vervoer komt, kan aan het St.-Pietersstation in 
Gent tram 21  richting Zwijnaardebrug nemen. Halte aan het Rerum 
Novarumplein. 

Meebrengen: picknick en water. 
Verplicht drankje in de taverne in Kaprijke.

Een gids voor de Via Scaldea kan je n.a.v. deze wan-
deling (en alléén dan) kopen aan € 12 i.p.v. €15.

Prijs: € 5, ter plaatse te betalen. Bereidwillige chauf-
feurs ontvangen een kleine vergoeding.  Inschrij-
ven kan tot 28 september.
Het inschrijvingsformulier kan je hier aanklikken.

De Stee, de markt, is een karaktervolle plek in Watervliet, een beschermd dorpsgezicht met kiosk, 
pomp, botertafel en vooral de laat-gotische O-L-V.-Hemelvaartkerk, met neogotische toren.
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulier%20via%20scaldea%201%20okt%202016.doc
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aFdelinG liMBurG
Genk, zaterdag 3 september
Wandeling en barbecue 
In Limburg is deze dag een traditie geworden, een dag om elkaar te 
ontmoeten in alle vriendschap. 
Het programma begint met een wandeling op de terril van Winterslag. 
Als je ‘Limburg ongewoon’ wil ervaren moet je zeker meewandelen. 
Afspraak om 15 uur aan het bezoekerscentrum op de binnenkoer van 
Cultureel Centrum C-Mine. Dan wandelen we over de terreinen van 
de C-mine naar de terril.
Op de top van de terril voorzien we een kleine verrassing en willen we 
ook een klein bezinningsmoment inlassen. Wie iets zinvols of leuks 
wil vertellen over het pelgrimeren of wandelen, kan dat daar doen in 
alle vrijheid (maximaal enkele minuten). 

De barbecue heeft plaats in de lokalen van ’t Kliniekske (Noordlaan 6 
Genk) om 18 uur. Voor € 15 krijg je niet alleen wat lekkers te eten maar 
ook twee drankjes en een kleine verrassing. 
De inschrijving is eigenlijk gesloten maar wie NU, vandaag, mailt of 
belt, is nog welkom: 0497 59 13 48 , 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Terrils, de Limburgse bergen: een heel mooie ervaring!

To
er

ism
e 

Li
m

bu
rg



10

74
September 2016¡HOLA!

tongeren, zaterdag 24 september
Pelgrimeren naar Maria
Al voor de achtste maal is er dit jaar een pelgrimage naar O.L.V.-Oor-
zaak-onzer-Blijdschap. 
Vijf  tochten worden begeleid door de plaatselijke wandelclubs. Altijd 
is er op de vertrekplaats een pelgrimszegening, ontvang je inspire-
rende teksten en kun je een intentie neerschrijven om bij het genade-
beeld achter te laten. 
Inschrijven doe je vóór 10 september via de organiserende wandel-
club. Afstanden: 15 à 47 km. Je stapt in groep. 
Er zijn ook kortere tochten (5,10,15 km) op eigen tempo, met vertrek 
en aankomst in Tongeren. Hiervoor moet je niet inschrijven. 
Rond 18 uur gaan alle pelgrims in processie naar de Basiliek. Daarna 
volgt de mis en de processie, als afsluiting van de Kroningsfeesten.
De inbreng van het Compostelagenootschap? Pelgrimservaringen de-
len! En Tongerse pelgrims werken mee aan de pelgrimszegen op de 
vertrekplaatsen, aan de teksten voor onderweg, het intentieblaadje én 
de mis. En verschillende routes lopen langs de Via Limburgica of het 
Jakobskerkenpad. 

Info: www.dekenaattongeren.be/pelgrimage. Je kunt ook terecht bij 
jean.nelissen@telenet.be en riet.vancleuvenbergen@telenet.be (niet 
tussen 22-8 en 8-9).

Onze-Lieve-Vrouw-Oorzaak-onzer-Blijdschap in de Tongerse basiliek, 
het oudste mariaal bedevaartsoord ten noorden van de Alpen.
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Genk, zaterdag 15 en zondag 16 oktober
levensloop
Afdeling Genk doet mee met de Levensloop, een project waarin soli-
dariteit in de strijd tegen kanker centraal staat!  Kanker slaapt nooit en 
daarom komen teams van minstens tien, vijftien personen gedurende 
24 uur in beweging en lossen elkaar af met wandelen. Compostelage-
nootschap afdeling Limburg doet dat uiteraard met rugzak en schelp.
Om 14.30 uur is er een openingsceremonie en om 20 uur de kaarsen-
ceremonie waarin de overledenen herdacht worden. Slotceremonie, 
de volgende dag om 14 uur.
Iedere deelnemer schenkt € 10.
Zin om deel te nemen? Laat dan iets weten via 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be met vermelding van de 
uren dat je wil meestappen, en/of met je uniek sponsor-idee.

aFdelinG KeMPen
Schoten, dinsdag 4 oktober
Vertellen en luisteren
De zomer is weer voorbij en velen onder ons zijn op stap geweest. Het is 
altijd fijn om indrukken en belevenissen te delen! Kom vertellen en/of 
luisteren!  Afspraak om 20 uur in de lagere school Sint-Cordula, Vorden-
steinstraat 32. 
Bijdrage: donativo.  Inschrijven tot 1 oktober via  
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.
 Info: Christ’l Beyers, 03 294 51 40.Elke pelgrimsavond opnieuw: mooie verhalen, boeiende avonturen.
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aFdelinG MeChelen
Grimbergen, zaterdag 8 oktober
op wandel langs de Via Brabantica
Op het menu: een authentiek traject van de Via Brabantica zoals be-
schreven in de gelijknamige gids van het Compostelagenootschap: 
van Grimbergen naar hartje Brussel.
Met zijn abdij, watermolens en de ruïne van het Prinsenkasteel is 
Grimbergen een van de parels van Brabant. Vandaar trekken we over 
de Brabantse Kouters naar Brussel. Via de koninklijke bosjes van La-
ken komen we bij de O.-L.-Vrouwkerk en het kerkhof van Laken, 

vaak ook het ‘Brusselse Père Lachaise’ genoemd. 
Na een stuk multicultureel Brussel bereiken we de historische kern 
en de kerk van Sint-Jakob-op-Koudenberg aan het Koningsplein. 
Daar gaan we ondergronds. Onder dit plein liggen de restanten van 
één van de mooiste paleizen van Europa, het paleis van de Hertogen 
van Brabant. Je wandelt er ook over de middeleeuwse Isabellastraat.  
Via de Kapellekerk stappen we daarna naar de Marollen, de aloude 
Brusselse volksbuurt, voor een welverdiend avondmaal.   
Afstand: ca. 20 km.   

Afspraak om 9.45 uur op het Kerkplein aan de abdij van Grimbergen. 
Om 16 uur bezoeken we ondergronds het voormalig paleis van de 
Hertogen van Brabant. Ingang BELvue, Kunstberg, Paleizenplein 7.
Om 18.30 uur avondmaal in een volkse brasserie in de Marollen: La 
Brocante, Blaesstraat 170. 

Dagelijkse attractie in Brussel: de markt op het Vossenplein in de Marollen.
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Meebrengen: picknick, drank en pelgrimsboekje. 

Deelname: € 25, alles inbegrepen. Je kan ook voor 
elk onderdeel afzonderlijk inschrijven. Het formu-
lier en meer informatie vind je op de website of kan 
je HIER aanklikken.
Inschrijven vóór 3 oktober. Adres en rekening-
nummer: zie formulier.

Hoe kom je naar Grimbergen?
Je neemt de trein naar Vilvoorde en vervolgens de 
bus van lijn 821 (Zaventem-Vilvoorde-Grimber-
gen-Meise-Wolvertem).  Wegens werken stopt 

De Denker van Rodin, 
op het kerkhof 
van Laken. 
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 Godfried van Bouillon te paard 
voor St.-Jakob-op-den-Coudenberg.

die bus vandaag niet aan het station (perron 2), 
maar wellicht wel op 8 oktober. 
Vier minuten na het uur en het half uur.  De bus 
stopt alleszins aan de kerk (10 minuten lopen): 7 
minuten na het uur en het half uur. 

Info
Luc Holsters: 0486 12 79 92, 
afdelingmechelen@compostelagenootschap.be.
Paul Van Bets, 0474 52 39 48, 
paul.van.bets@vlbm.be
www.coudenberg.com 

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulier.doc


14

74
September 2016¡HOLA!

 Jakobus. Grafschildering 
uit de Brugse O.L.-Vrouw-
kerk. 

Mechelen, vrijdag 28 oktober
Jakobus, zoon van de donder ...
Jakobus de Meerdere en zijn broer Johannes kregen van Je-
zus de bijnaam Donderzonen. Dit verwijst wellicht naar hun 
temperament. Jakobus is de enige apostel wiens marteldood 
in het Nieuwe Testament vermeld wordt. Volgens de over-
levering werd zijn lichaam overgebracht naar Santiago de 
Compostela. 
Doorheen vertelling en muziek wordt de apostel in een bij-
belse evocatie weer tot leven gebracht. 
Na de voorstelling is er gelegenheid tot nakeuvelen bij een 
culinair schelpenhapje en een glaasje (niet inbegrepen in de 
inkomprijs). 
Dit initiatief is een samenwerking van het vicariaat Vlaams-
Brabant & Mechelen i.s.m. met het Vlaams Compostelage-
nootschap, afdeling Mechelen en de Sint-Jakobgemeenschap.  
Wie je ook bent : diep-, goed-, licht-, andersgelovige of ge-
woon pelgrim: van harte welkom op deze boeiende  avond.   

Afspraak om 20 uur bij de Sint-Jakobgemeenschap,  Stuyven-
bergbaan 14.
Deelname: € 5, over te schrijven vóór 21 oktober op rekening 
BE60 0017 0228 9170 van het Vlaams Compostelagenoot-
schap, afdeling Mechelen. 

 Luc De Visscher brengt Jakobus 
weer een beetje tot leven.
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aFdelinG zenne-dender
denderleeuw, vrijdag 21 oktober
Pelgrimsavond
Ben je dit jaar naar Santiago de Compostela geweest? Kom dan je ver-
haal vertellen. Of kom van de pelgrimssfeer genieten, met muziek en 
beelden van de camino.  Marie-Josée Gijssels en Jan Eylenbosch zijn 
ook present en geven uitleg over onze hospitaleros in Los Arcos. 
We sluiten af met Café De Ware Jakob. 
Alle leden zijn welkom! In het bijzonder verwelkomen we de leden 
van afdeling Zenne-Dender die dit jaar op tocht geweest zijn. Voor 
hen hebben we een verrassing in petto mits voorlegging van hun com-
postela die ze dit jaar in Compostela ontvingen (aan te duiden op het 
inschrijvingsformulier). 
Aanvang om 19.30 uur in het Kasteeltje, Stationsstraat 7.
Deelname: € 5 per persoon.
Inschrijven vóór 15 oktober. 
Het inschrijvingsformulier kun je hiér aanklikken. Mail het naar 
claesw@telenet.be. Tegelijk stort je het juiste bedrag op BE16 0017 
0228 9574 van het Vlaams Compostelagenootschap, afdeling Zenne-
Dender. 
Vermeld: pelgrimsavond en lidnummer.  Je inschrijving is pas defini-
tief na betaling van het inschrijvingsgeld.
We houden geen rekening met gegadigden die niet betaald hebben op 
15 oktober. De inschrijving van wie na 15 oktober betaalt, aanvaarden 
we, voor zover praktisch nog mogelijk.
Bij laattijdige annulering worden stortingen niet terugbetaald.
Info: Luc De Bolle,  0473 95 25 85.

 Los Arcos: je moet het kunnen. 
Meer dan duizend pelgrims ontvangen op twee weken!
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 Ook in Los Arcos komt heel Europa langs, neen de hele wereld.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulierpelgrimsavond%2021%20oktober%202016.doc
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Mol, vrijdag 30 september
academie: infoavond Compostela
De Molse Academie voor Muziek en Woord nodigt je uit op een info-
avond over pelgrimeren naar Santiago de Compostela. 
Karel Mentens, Jos Verluyten en Rik Vanbrabant getuigen in woord 
en beeld over hun voettocht. Mia Voordeckers stelt het Genootschap 
voor en samen met Karel van Ginkel verzorgt ze een infostand.
Als couleur locale zijn er passende hapjes en dranken uit Frankrijk, 
Spanje en Portugal.
De opbrengst gaat naar het operaproject van Dido en Aeneas van 
Purcell, dat op 26 en 27 
november door de Academie wordt opgevoerd.
Inkom: € 6 euro, een drankje is in de prijs inbegrepen.
Aanvang om 20 uur in de Academie, Guido Gezellestraat 31 a.
Vooraf inschrijven bij Karel Mentens, 0473 86 36 65 of 
karelmentens@gmail.com.

Uit het fotoboek van een koppel 
Vlaamse pelgrims ...
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almaar meer Caminofilms
Er zijn weer een paar nieuwe films waarover we weinig informatie ge-
ven, gewoon omdat we ze niet gezien hebben en de dvd nog niet uit is. 

Anders dan de bekende Amerikaanse speelfilm The Way is Compostella 
een documentaire film. Freddy Mouchard filmde drie jaar lang op de 
Franse camino's en op de Camino Francès. Een film waarin het leven 
van de pelgrim zeer herkenbaar is. De reflecties van pelgrims op hun 
tocht maken er naar verluidt een zeer uitdagende film van waarin de 
kijker verplicht wordt antwoorden te geven. 
Freddy Mouchard, 2015, 98’. Frans, Spaans, Engels gesproken, Neder-
landse ondertiteling. Productie: Betel Films.

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGriMSWeGen

Trailers en info Compostella: 
https://youtu.be/mg4X6eWBibI, http://www.contactfilm.nl/films/compostella/, 
https://www.betel-films.com/. DVD verkrijgbaar vanaf 21.9. 
De film loopt (of liep) in een aantal Nederlandse bioscopen.

Footprints, el camino de tu vida  is dan weer een christelijk geïnspireerde film van Juan Manuel Cotelo over elf pelgrims 
die elkaar vooraf niet kenden en in Spanje duizend kilometer pelgrimeren langs de Camino del Norte. Mooie, en, 
voor pelgrims, weer erg herkenbare beelden. 
Juan Manuel Cotelo 2015, 89’, Engels en Spaans. Productie: Infinito + 1.
Trailer en info Footprints : https://www.youtube.com/watch?v=1ZlOyD8fPwM; http://footprintslapelicula.com 

Wie die films al gezien heeft, mag ons zijn commentaar sturen!
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de camino per kajak 
Camino te voet, per fiets, met een ezel, te paard, op een muilezel, het 
kan allemaal, en nu ook per kajak. 
Een Galicisch bedrijf biedt sinds kort een kajaktocht aan in de Rio de 
Arousa ( de noordelijkste zeearm van de Rias Baixias) en verder over 
de Ullarivier naar Padrón. Van Padrón moet je nog wel te voet naar 
Santiago de Compostela. 
Het gaat om een vijfdaagse vakantie met 77 km paddelen en 25 km 
wandelen. De tocht begint op het schiereiland O Grove. 
Er is een speciale credencial/stempelboekje verkrijgbaar en je hebt 
recht op een compostela omdat je ten minste 40 zeemijlen per kajak 
hebt afgelegd.
Prijs: ca. € 425.
http://www.caminodesantiagoenkayak.com/

Ca
m

in
oe

nk
ay

ak
Virtuele camino-ambassadeurs 
Turismo de Galicia introduceerde twee virtuele pelgrims: Xaco en 
Cami. De toeristische dienst wil dat dit duo uiteindelijk opgenomen 
wordt op de officiële emoticonlijsten voor mobiele apparaten. De 
dienst roept daarom op om banners met de afbeelding van het vro-
lijke pelgrimsstel te plaatsen op camino-gerelateerde websites, blogs 
en sociale netwerken.

http://www.caminodesantiago.gal/en/discover/the-way-with-xaco-and-cami
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Wegwijzer-dossiers
Bij wijze van kennismaking met de diensten van de vzw Wegwijzer 
kun je een hele reeks dossiers op hun website openen zonder dat je lid 
hoeft te zijn. 
Daaronder zijn er ook een paar die voor pelgrims belangrijk kunnen 
zijn. Zo is er een dubbel dossier over wildkamperen, een met de regel-
geving per land en een met ‘tips & tricks’. Je vindt op de site ook een 
dossier gratis slaapplekken en een over internationale busverbindin-
gen in Europa.
www.wegwijzer.be   

Je moet wat ervaring opbouwen maar wildkamperen is voor sommige 
pelgrims echt wel een haalbare kaart.
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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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ook dat nog
* Op http://marcher-vers-compostelle.com/ou-dormir/les-donativos-vers-compostelle 

- gewoon een website van een pelgrim – vind je een lijst (daarom geen volledige) van 
Franse gîtes e.a. waar je vrij bent te betalen wat je wil (donativo). 

* Je kunt nu ook al met je computer kaarsjes aansteken in de kathedraal van Santiago de 
Compostela. Prijs: donativo.

 https://velas.catedraldesantiago.es 
* De toeristische dienst van Saint-Quentin (Noord-Frankrijk) krijgt geregeld te maken met 

vermoeide pelgrims op zoek naar logies. Er is wel een logiesaanbod maar de jeugdherberg 
is niet het hele jaar open, niet iedereen heeft een tentje bij zich en sommige hotels zijn 
voor sommige pelgrims gewoon te duur. 

 Dus, zei de toeristische dienst, we zoeken ‘gewoon’ vrijwilligers, mensen die af en toe 
pelgrims willen logeren. Een voorbeeld!

 Saint-Quentin is het eindpunt van de Via Brabantica/Via Gallia Belgica. 

nijmegen, tot 14 november
Compostela in het heilig land
In Museumpark Orientalis bij Nijmegen is tot 14 november een ten-
toonstelling te zien over de Camino Francés. Met stukken uit de col-
lecties van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie en het 
Katholiek Documentatie Centrum van de Nijlmeegse Universiteit 
geeft de tentoonstelling een beeld van de pelgrimage. Het gaat onder 
meer om allerlei documenten maar ook pelgrimssouvenirs, reisattri-
buten en briefkaarten. 





21

74
September 2016¡HOLA!

Een Arabisch hoekje in het buitenmuseum van Orientalis.

Museumpark Orientalis begon zijn geschiedenis in 1911 als Heilig 
Land Stichting en is het oudste openluchtmuseum in Nederland. De 
oorspronkelijk kerkelijke stichting wilde de mogelijkheid bieden om 
het Heilig Land te bezoeken zonder de reis te moeten maken. In re-
centere jaren kwam de nadruk meer te liggen op het dagelijks leven 
in de Bijbelse tijden en kreeg naast het jodendom en het christendom 
ook de islam de nodige aandacht.
Museumpark Orientalis is, op de maandag na, dagelijks open van 11 
tot 17 uur.

http://www.museumparkorientalis.nl/nl/over-ons/tentoonstellingen/camino-francs

O
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Wallonië, 10-11 september
Journées du patrimoine 
In Wallonië zijn er op 10-11 september Open Monumentendagen, les 
Journées du Patrimoine. 
Thema dit jaar is het religieus en filosofisch erfgoed. Je vindt dus in 
het programma een aantal kerken en andere gebouwen langs de ja-
kobsroutes. 
www.journeesdupatrimoine.be

In Vlaanderen is het op 11 september Open Monumentendag, zonder 
speciaal thema.
www.openmonumentendag.be 
In Brussel op 17 en18 september. Thema: Stijlen gerecycleerd (de neo-
stijlen e.a.).
www.heritagedays.brussels
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Sebastiaen Vrancx, Interieur van de Sint-Jakobskerk, ca. 1632-1639

antwerpen, tot 16 oktober
Mayer Van den Bergh: antwerpse kerkinterieurs
De Beeldenstorm raasde in 1566 door Antwerpen. Filips II stuurde 
Alva. Duizenden verlaten de stad. Onder hen ook kunstenaars als 
Hendrik van Steenwijck die in Aken Hans Vredeman de Vries tegen-
kwam. Hun ontmoeting leidde tot een nieuw genre: architectuur-
schilderijen.
Deze meesterwerkjes in perspectief van onder meer Vredeman en 
van Steenwijck geven een unieke kijk op het dagelijkse leven in de 
Antwerpse kerken. Kerken, zonder stoelen en banken, plaatsen voor 
liturgie, maar vooral ook ontmoetingsruimten, plekken om te net-
werken. Kerken met spelende kinderen, huisdieren, chique burgerij, 
bedelaars en kreupelen. 

Adres: Museum Mayer Van den Bergh,  Lange Gasthuisstraat 19. Op 
de maandag na geopend van 10 tot 17 uur.
Van de website kan je een gratis app downloaden om de tentoonstel-
ling verder te zetten in de binnenstad.
Het toegangsticket geeft je ook toegang tot de kerken langs het par-
cours. De Jakobskerk is open van 14 tot 17 uur.
www.museummayervandenbergh.be 
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exit Gregorian Masters of Chant
Gregorian Masters of Chant, een Duitse band, speelde op 17 juli zijn laat-
ste concert. 
De band vertolkte vanaf eind vorige eeuw moderne pop- en rocks-
ongs, geïnspireerd op een gregoriaanse stijl, alsof ze gezongen worden 
door middeleeuwse monniken. 
De leiding was in handen van Frank Peterson die al langer fan van 
middeleeuwse kloosters was. Zijn muzikaal project zou zijn oorsprong 
gevonden hebben toen hij met rockklanken in zijn walkman het Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial in Spanje bezocht en tegelij-
kertijd authentieke gregoriaanse klanken opving vanuit een naburige 

ruimte in het klooster.
Uiteraard was niet elke popsong 
eenvoudig binnen de lijnen van 
zo’n project te arrangeren maar de 
realisaties kwamen tot stand door 
een groot muzikaal inzicht.
Elke album werd eerst digitaal op 
de sporen gezet in een studio in 
Hamburg, waarna de zangers hun 
deel opnamen in een kerkruimte 
om de typische gregoriaanse gezan-
gen ten volle tot hun recht te laten 
komen.

De Masters in actie ...

Anno 2001. 
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Gregorian  Masters of Chant in Santiago de Compostela (2001) is een 45 mi-
nuten durende dvd-evocatie van de meeste nummers uit hun eerste 
opname van Gregorian Masters of Chant. Die opname genoot een 
enorme bijval. 
Herkenbare betekenisvolle plekjes uit de schilderachtige omgeving in 
en rond Santiago de Compostela passeren de revue.
De evocatie bevat gregoriaanse verklankingen van  o.a.  I still haven’t 
found what I’m looking for (U2), Tears in Heaven (Eric Clapton), Lo-
sing my religion (R.E.M), When a man loves a woman (Percy Sledge), 
en The sound of silence (Simon & Garfunkel).
https://www.youtube.com/watch?v=2ZqDAQPCcag 
https://vimeo.com/63708145 
(FM)Final chapter: de afscheid-CED (2015)

lezerSBrieVen, BloGS  en zoeKertJeS
nog zoveel goedheid in de wereld!
Hey, het is zondag 7 augustus en ik lees ¡HOLA!  in La Charité-sur-
Loire. Na dik 600 km gaat het me prima. Er waren mooie ontmoe-
tingen maar er was ook het pijnlijke afscheid van Anne-Marie, de 
eerste pelgrim die mijn pad kruiste. Met een ontstoken voet moest ze 
naar huis. Jammer. Vrijdag kreeg ik de pelgrimszegen in Vézelay. Een 
mooie dienst! Aan wie volgen: mis het niet! Door mijn late inschrij-
ving heb ik dit in België gemist. 
Bij deze ook dank aan alle vrijwillige medewerkers, maar ook aan de 
man in de straat, hier in Frankrijk. Ik wist niet dat er nog zoveel goed-
heid in de wereld was, ik ben echt onder de indruk. Dank!
Guido Demuzere

Vézelay: Les Frères et les 
Soeurs de Jérusalem in de 

Maria-Magdalenabasiliek 
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dank u!
We vertrokken per fiets in Heist-op-den-Berg op 20 juli en zijn in Santiago 
toegekomen op 15 augustus.
Alles zeer vlot verlopen: goed weer, geen ongevallen, geen materiaalpech. 
Een droomreis!
Bedankt voor alle info die we van jullie mochten ontvangen.
Johan Van Gerwen en Odette Van den Acker

dank u!
Hey, we zijn op 140 km van Santiago! Nog twee dagen fietsen en we zijn er! 
Prachtige reis, een aanrader voor iedereen! Dank voor al jullie voorberei-
dingen!
Wouter Hoppenbrouwers

Stokken en schelpen
Als sympathisant van het Compostelagenootschap  en oud bedevaar-
der weet ik wat een goede wandelstok betekent.
Ik ben niet meer in staat de tocht te doen, maar ik ben houtsnijder en 
heb al meerdere persoonlijke wandelstokken gemaakt. Ook heb ik al 
verschillende houten sint-jakobsschelpen gemaakt, al dan niet naam 
en/of data erin. 
Ik verkoop die stokken/schelpen gedeeltelijk voor het goede doel, een 
opvangtehuis van mensen met meervoudige beperking.
Marc Engelbeen, marc.engelbeen@skynet.beEen van de vele stokken- en schelpenhandeltjes langs de camino.
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N.v.d.r. Zo’n gesneden stok is ongetwijfeld een mooie herinnering en een blij-
vend sierraad in huis. Iedereen zijn keuze, maar wij moeten er wel aan toe-
voegen dat om knieën en enkels te ontlasten je twéé wandelstokken nodig hebt. 
En dat je daarmee best begint te wandelen als je knieën nog in goede staat zijn. 
In alle buitensportzaken vind je een ruime keuze aan verstelbare lichtgewicht 
wandelstokken.
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Op de Camino Lebaniego in de Picos de Europa

Van arles naar Compostela
Vorig jaar liepen wij van (twee dagetappes voor) Arles naar Compos-
tela, een tocht van 1700 km.
Wij hielden een blog bij, met foto’s en een dagelijks verslag. Misschien 
leuk om op te nemen in de volgende ¡Hola!.
 http://compostella2105.wordpress.com
Ingrid Verduyn en Geert Goovaerts

In
gr

id
 V

er
du

yn

Gedaan met wandelen!
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Queeste50: sponsortocht voor aardappelboeren in Peru
2016 en 2018 vormen twee mijlpalen in ons persoonlijk leven. In die drie jaren 
willen wij de overgang naar ons vijftigste levensjaar wat kracht bijzetten. In drie 
etappes  trekken wij naar Santiago de Compostela en die tocht doen we tegelij-
kertijd voor een project dat naar ons aanvoelen extra steun verdient: Coopagros. 
Deze coöperatie verenigt de aardappelboeren in het zuiden van Peru en wordt 
door de ngo TRIAS ondersteund. Aardappelen kweken in de Andes is geen van-
zelfsprekendheid. Nochtans helpt de knol de indianenbevolking om de armoe-
despiraal te doorbreken.
We vertrekken op 29 augustus in Le-Puy-en-Velay om 600 km verder de eerste 
etappe van onze sponsortocht af te ronden in Aire-sur-l’Adour. In september 
2017 trekken we over de Pyreneeën om in september 2018 Santiago te bereiken.
In 2019 willen we naar Peru reizen om Coopagros te bezoeken en er even als 
vrijwilliger mee te werken.
Ben ook jij bereid om dit project  te steunen, dan is iedere bijdrage welkom op 
rekening BE45 7363 3333 3389 van TRIAS, met vermelding QUEESTE 50. Elke 
bijdrage met deze vermelding geeft recht op een jaarlijkse nieuwsbrief over onze 
pelgrimstocht en de evoluties van het project in Peru. Alle stortingen vanaf € 40 
op jaarbasis geven recht op een fiscaal attest van TRIAS.
Sigrid en Philippe Bafort-Ceulemans 
www.trias.ngo 

Metgezel gezocht
Ik ben Guido Poppe, 67 jaar, en liep in 2014 de Camino Francès. Ik ben op zoek 
naar een gelijkgestemde metgezel voor de Camino Primitivo. De tocht  is ge-
pland voor einde mei – begin juni 2017. 
guidopoppe@telenet.be


