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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Herman Van Hees, Jef Van Lint.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Luc De Bolle, Kaaivaartstraat 71, 1760 Roosdaal

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!

in deze  ¡hOla!

’t Genootschap 
Werkgroepen - Nationaal       3
afdelingsnieuws 
Antwerpen            11
Gent              11
Kempen             12
Leuven             12
Limburg             13
Mechelen            13
Zenne-Dender           17
Zuidwest            18
Vlaanderen, europa, el mundo 
Langs de pelgrimswegen        19
Media, erfgoed, concerten       23
lezersbrieven, Blogs en zoekertjes    26

Kalender

Dinsdag 4 oktober   Schoten. Pelgrimsavond.
Zaterdag 8 oktober   Grimbergen-Brussel. Via Brabantica.
Weekend 15-16 oktober Genk. Levensloop.
Vrijdag 21 oktober   Denderleeuw. Pelgrimsavond.
Zaterdag 22 oktober   Antwerpen. Pelgrimstreffen.
Vrijdag 28 oktober   Mechelen. Jakobus, donderzoon ...
Zaterdag 6 november  Aalbeke.
         De weg is wijzer dan de wegwijzer.  
         Een hospitalero.
Woensdag 16 november Genk. Vertelavond.
Zaterdag 19 november  Gent. Vertel- en ontmoetingsnamiddag.
Zaterdag 19 november  Oostkamp. Infodag.
Zaterdag 26 november  Oud-Heverlee. Terugkomdag.
Zaterdag 10 december  Halle. Infodag. 
Zaterdag 10 december  Nieuwrode. Hagelandse wandeling.
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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 be-
zorgd 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. 

Programma 
8.30 uur  Warm onthaal met koffie en thee.
10.00 uur Openingsmoment.
10.15 uur Keuze uit:
	 	 	 	 	 •	spirituele	boswandeling	voor	pelgrims	
      (groepjes van 12-16 personen)

Hét fel begeerde document …
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	 	 	 	 	 •	begeleid	gesprek	met	de	thuisgebleven	partners
	 	 	 	 	 •	pelgrimsgetuigenissen	(RKK-	en	KRO-reportages)	
        met korte nabespreking
	 	 	 	 	 •	café	De	ware	Jakob:	ervaringen	uitwisselen.
12.00 uur Lunch (soep, brood en broodbeleg).
13.30 uur Keuze uit:
	 	 	 	 	 •	wandeling	in	de	omgeving	met	gids
	 	 	 	 	 •	begeleid	caminospel	
     (een soort ganzenbordspel met foto’s van de camino)
	 	 	 	 	 •	pelgrimsgetuigenissen	(RKK-	en	KRO-reportages)	
        met korte nabespreking
	 	 	 	 	 •	café	De	ware	Jakob:	ervaringen	uitwisselen.
16.00 uur Afsluitingsmoment met plechtige uitreiking van de 
     herinneringstegel 2016.
16.15 uur Café De Ware Jakob met een korte reportage over de 

vierabdijentocht van afdeling Leuven en een korte voorstelling van 
de nieuwe abdijentocht 2017 in Wallonië.

De pelgrimswinkel is ook aanwezig en je kan je mening kwijt over De 
Pelgrim en ¡Hola!.

Praktisch
•	Plaats:	Don	Bosco,	Don	Boscolaan	 15,	Oud-Heverlee	 (vlak	bij	 de	

Waversebaan).
•	Auto:	in	je	gps	geef	je	best	Kloosterdreef in. 
•	Openbaar	vervoer:	buslijn	337	Leuven-station	-	Waver.	Vertrek	om	

het uur: 8.04 enz. Halte voor de deur. Er stopt ook een trein in het 

De spirituele boswandeling, populair onderdeel van de jaarlijkse terug-
komdag!
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station van Oud-Heverlee (op 5 minuten wandelafstand van het do-
mein.)

•	Deelname:	€	5,	met	lunch	€	11,	over	te	schrijven	op	rekening		BE	93	
0017 0228 8867 van het Vlaams Compostelagenootschap, afdeling 
Leuven.

•	Inschrijven	doe	je	met	het	inschrijvingsformulier	dat	je	bij	voorkeur	
per e-mail bezorgt aan terugkomdag@compostelagenootschap.be. 
Je kan het ook per post opsturen naar Herman Troukens, Kriesberg 
52, 3221 Nieuwrode (Holsbeek). Tot 22 november. Je bent inge-
schreven na ontvangst van dit formulier en het storten van het ver-
schuldigde bedrag.

•	Info:	jan-hendrickx@telenet.be - 03 481 94 08

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 1 oktober   Jacques Tack, Jan De Proft en René Henquet
Zaterdag 8 oktober   Jelle Nuyts, Thomas Eerdekens en José Maes
Zaterdag 15 oktober Lieve Mommens, Jean Smeets en 
         Annemie Vanderschoot
Zaterdag 22 oktober Rita Lootens, Elwyn Moerenhout en 
         Marie Roggeman
Zaterdag 29 oktober René Henquet, Richard Asselberghs en 
         Alex Cusse

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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Oostkamp, zaterdag 19 november
infodag voor kandidaat-pelgrims
Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Com-
postela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een 
spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Langs welke weg? Waar vind ik een bed?
Rugzak? Hoe zwaar? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik mij voor? En het thuisfront?

Op zovele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan 
de kandidaat-pelgrims een degelijk antwoord te bieden.
Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde 
traditie. 

Programma
10.00 uur Warm onthaal.
10.30 uur Welkom.
10.45 uur Presentatie: Op weg naar Santiago de Compostela.
11.30 uur Getuigenis over een pelgrimstocht.
12.00 uur Lunch met meegebrachte picknick. 
     Drank ter plaatse te verkrijgen.
13.00 uur Presentatie: De tocht in de praktijk. 
     Aparte sessies voor stappers en fietsers.
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14.00 uur Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden.
     In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims 
     je uit aan diverse thematafels.
16.30 uur We ronden af in ons gelegenheidscafé De ware Jakob.

Onze ledendienst en pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.
Alle nodige gidsen kun je ter plaatse kopen in onze pelgrimswinkel.

Afspraak in Cultureel Centrum De Valkaart, Albrecht Roden-
bachstraat 42, Oostkamp -  050 83 31 80.
Oostkamp is goed bereikbaar.
Trein: het station in Brugge ligt op 1,2 km stappen van de Valkaart.
Bus: bus 20 van Brugge station naar Oostkamp, halte Valkaart, of bus 
21 van Brugge station naar Oostkamp, halte centrum.
Auto: E40, afrit Oostkamp.

Deelname: gratis. Wel vóór 11 november inschrijven via mail aan
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be. Of schrijven naar 
Yvonne Roelof, Naaldenstraat 17/2.08, 8000 Brugge. Vermeld naam, 
voornaam, adres en 'stapper' of 'fietser'. Telefoon 050 34 17 29.
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halle, 10 december 
infodag voor kandidaat-pelgrims
Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Compos-
tela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een 
spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Langs welke weg? Hoe zal ik een bed vinden 
onderweg?
Rugzak? Hoe zwaar? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik me voor? En het thuisfront?

Op zovele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan 
de kandidaat-pelgrim een degelijk antwoord te bieden. 
Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde 
traditie.

Programma
10.00 uur Warm onthaal en registratie.
10.30 uur Welkom.
10.45 uur Presentatie: De camino en het Vlaams 
     Compostelagenootschap.
11.30 uur Getuigenis over een pelgrimstocht.
12.00 uur Lunch met meegebrachte picknick. 
     Drank ter plaatse te verkrijgen.
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13.00 uur Presentatie: De tocht in de praktijk. 
     Aparte sessies voor stappers en fietsers.
14.00 uur Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden.
     In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit   

    aan diverse thematafels.
16.30 uur  We ronden af in ons gelegenheidscafé De ware Jakob.

Onze ledendienst en pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.
Alle nodige gidsen kun je ter plaatse kopen in onze pelgrimswinkel.

Afspraak in Don Bosco-instituut, Lenniksesteenweg 2, Halle 
(Vlaams-Brabant).
Halle is goed bereikbaar met de trein. Het Don Bosco-instituut ligt op 
20 minuten wandelen van het station.

Deelname: gratis. Wel voor 4 december inschrijven via 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be. 
Of schrijven naar Luc De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal. 
Vermeld naam,voornaam, adres en 'stapper' of 'fietser'. Telefoon: 
0473 95 25 85.
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aFdelinG antWerPen
antwerpen, zaterdag 22 oktober
Pelgrimstreffen
Met afdeling Antwerpen organiseren we een pelgrimsavond in de 
'Why-Waai', Waaistraat, naast de Sint-Andrieskerk in Antwerpen. Start 
om 20 uur.
We interviewen pelgrims die kortelings een pelgrimstocht hebben ge-
stapt of gefietst. Mensen die in de nabije toekomst aan een tocht willen 
beginnen, kunnen vragen stellen aan de doorwinterde pelgrims. We 
besteden ook aandacht aan de thuisblijvers: hoe ervaren partners, ou-
ders en kinderen de leegte thuis wanneer iemand voor lange tijd van 
huis is? En wie over een speciale ervaring onderweg wil komen vertel-
len, kan dat na contact vooraf met afdeling Antwerpen.
Iedereen is welkom. Ook niet-leden ontvangen we met een warm hart.
Graag vooraf een seintje aan 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be .
Info: Herman Van Hees, 03 449 65 52

 afdelingsnieuws

aFdelinG Gent
Gent, zaterdag 19 november
Vertel- en ontmoetingsnamiddag om 15 u. in het Sint-Barbaracollege, 
Savaanstraat, Gent. afdelinggent@compostelagenootschap.be
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aFdelinG KeMPen
schoten, dinsdag 4 oktober
Vertellen en luisteren
De zomer is weer voorbij en velen onder ons zijn op tocht geweest. 
Het is altijd fijn om indrukken en belevenissen te delen!
Kom vertellen en/of luisteren bij een glaasje wijn of een kopje koffie 
of thee.
Afspraak om 20 uur in de lagere school Sint-Cordula, Vordensteins-
traat 32, Schoten.
Bijdrage: donativo.
Deelnemen kan alleen nog als je NU, vandaag of morgen, 1 of 2 okto-
ber, inschrijft via afdelingkempen@compostelagenootschap.be.
Info: Christ’l Beyers, 03 294 51 40.

Elke pelgrimsavond opnieuw: mooie verhalen, boeiende avonturen.
Fe
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aFdelinG leuVen
nieuwrode (holsbeek), zaterdag 10 december
Op ons programma: een mooie wandeling door het Hagelandse 
landschap!
We vertrekken om 10 uur in Nieuwrode en besluiten de dag met een 
avondmaal en een gezellige pelgrimsavond.
Meer details lees je in de volgende ¡Hola!
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aFdelinG liMBurG 
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 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 Via-Brabanticagids van het Compostelagenootschap: 
van Grimbergen naar hartje Brussel.
Met zijn abdij, watermolens en de ruïne van het Prinsenkasteel is 
Grimbergen niet voor niets de ‘Parel van Brabant’. Vandaar trekken 
we over de Brabantse Kouters naar Brussel. Via de koninklijke bosjes 

Dagelijkse attractie in Brussel: de markt op het Vossenplein in de Marollen.
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van Laken komen we bij de O.L.V.-kerk 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-den-Coudenberg aan het Koningsplein. 
Daar gaan we ondergronds. Onder het plein liggen de restanten van het 
paleis van de Hertogen van Brabant. Je wandelt er ook over de middel-
eeuwse Isabellastraat.  
Via de Kapellekerk stappen we daarna naar de Marollen, de aloude 
Brusselse volksbuurt, voor een welverdiend avondmaal.   
Afstand: ca. 20 km.   
Tijdens deze wandeling – alléén tijdens deze wandeling - kan je de Via-
gids	voor	de	Brabantica	kopen	aan	€	12	i.p.v.	€	15.	

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

Meebrengen: picknick, drank en pelgrimsboekje. 

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

De Denker van Rodin, op het kerkhof van Laken.
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulier.doc
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 Godfried van Bouillon te paard voor St.-Jakob-op-den-Coudenberg.

Hoe kom je naar Grimbergen?
Per trein naar Vilvoorde en vervolgens de bus 
van lijn 821 (Zaventem-Vilvoorde-Grimbergen-
Meise-Wolvertem).
Wegens werken stopt die bus vandaag niet aan 
het station (perron 2), maar wellicht wel op 8 ok-
tober. 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 halfuur. 

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 

Laken ligt achter ons. Nu het kanaal over en verder naar St.-Jakob-op-den-Coudenberg. 

Je
f V

an
 L

in
t



16

75
Oktober 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,  Stuiven-
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


18

75
Oktober 2016¡HOLA!

aFdelinG zuidWest
aalbeke, zondag 6 november
'de weg is wijzer dan de wegwijzer.' 
en 'ervaringen van een hospitalero.'
De pelgrimszondagnamiddag gaat door in het Ontmoetingscentrum 
in Aalbeke, deelgemeente van Kortrijk. We ontvangen je om 14 uur 
met koffie. Vanaf 14.30 uur starten we met 'De weg is wijzer dan de 
wegwijzer', gevolgd door 'Ervaringen van een hospitalero'.
Het Ontmoetingscentrum ligt aan de Aalbekeplaats, die grenst aan de 
weg Kortrijk-Moeskroen. Aan het station in Kortrijk neem je bus 83 
naar Moeskroen, halte Aalbekeplaats. Ongeveer om het uur is er een 
busverbinding.
Deelname: donativo.
Om organisatorische redenen graag bevestiging van je komst via 
maertens.f@skynet.be, afdelingsverantwoordelijke.
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGs de PelGriMsWeGen

nieuwe gidsen
Het is nog een paar maanden te vroeg, september is niet het seizoen 
om een nieuwe pelgrimsgids uit te geven. Toch even signaleren dat 
een paar maanden geleden een achtste editie verscheen van een topo-
gids voor de Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle : Figeac - Mois-
sac (GR 65). Dat is zonder meer een steengoede gids met topografische 
kaarten. 
Alleen : om van Le Puy naar Roncesvalles te stappen heb je drie gidsen 
nodig, ook nog een  voor het traject van Le Puy naar Figeac en een om 
van Moissac naar Roncesvalles te lopen. 
Prijs:	ca.	€	16,50.

Er bestaan ook gidsen voor de hele Via Podiensis, bv. de Franse verta-
ling van de Rothergids, 
Via Podiensis: Puy-en-Velay – Pyrénées. Minder goed? Beknopter, al-
leszins, maar best bruikbaar. Te koop in onze pelgrimswinkel.
Prijs:	€	14,90.	
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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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Zusters augustinessen runnen de 
parochieherberg van Carrión.
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nieuwe klacht over donativo-refugios
Vorige maand werd onder het mom van oneerlijke concurrentie de 
donativo-refugio l'Acceuil au gîte du Soulié een nieuw doelwit van 
sluiting van refugios in Frankrijk. Het gaat om overnachtingsplaatsen 
beheerd door vrijwilligers. Er klinkt luid protest, petities circuleren. 
Les pèlerins et amis du chemin de Sain-Jacques de Compostelle.

Camino lebaniego: Jubeljaar in san toribio
Via de Camino Lebaniego bereik je 
het klooster Santo Toribio de Lié-
bana. In het Cantabrische gebergte 
in Noord-Spanje. Het is een van de 
vijf heilige plaatsen in het christen-
dom (naast Jeruzalem, Rome, San-
tiago de Compostela en Caravaca 
de la Cruz). 
Het klooster bezit sinds 1512 het 
voorrecht om een Heilig Jaar te 
vieren. Het laatste was in 2006. In 
2017 viert het weer een 
Jubeljaar. Dat start op 16 april met 
de opening van de Poort van de ver-

geving. Er zijn dan heel wat religieuze en culturele evenementen in de 
streek van Liébana.

www.change.org/p/amis-du-chemin-de-saint-jacques-soutenez-notre-accueil/u/17806799?tk=1MwRqq
vUhTsQ-ruacN0aZfZH5tFoHXs5B4Yz-5omDZA&utm_source=petition_update&utm_medium=email

Klooster Santo Toribio de Liébana, Cantabrië
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Het klooster bewaart de grootste overgebleven reliek (24 cm) van het 
Lignum Crucis, het ‘ware’ kruis van Christus’ dood. Daardoor werd 
het een belangrijk pelgrimsoord en veelvuldig bezocht door pelgrims 
op weg naar Compostela. De monnik en godgeleerde Beatus van Lié-
bana (8ste eeuw) schreef en illustreerde er zijn werk. Sinds 1961 is het 
klooster van de franciscanen en is het opnieuw een pelgrimsoord.

Portugal
De Camino Português, alternatieve routes, parochies gewijd aan Ja-
kobus de Meerdere, uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden 
voor pelgrims, hebben ervoor gezorgd dat 20 % van de pelgrims naar 
Santiago de Compostela de tocht begint in Portugal. Porto is er uitge-
groeid tot het belangrijkste vertrekpunt. Op het feest van Jakobus, 25 
juli, waren er dit jaar 8235 pelgrims uit Portugal die in Compostela 
aankwamen, tegenover 7735 vorig jaar.

Ook dat nog
Informatie uit León. De Fraternidad Internacional del Camino de 
Santiago dringt erop aan om minstens 300 km te wandelen voor het 
bekomen van een  compostela in plaats van de nu vereiste 100 km.
Lees: http://www.ileon.com/actualidad/065401/la-fraternidad-in-
ternacional-del-camino-de-santiago-insiste-en-los-300-km-minimos-
para-la-compostela

www.caminolebaniego.com/camino-lebaniego/origen-deljubileo 
cantabriafimcommission.com/.../el-camino-de-santiago-en-cantabria

Kruisreliek Santo Toribio
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Media, erFGOed, COnCerten

Op de site van Kerknet kun je een interview lezen van Tertio-redacteur 
Joris Delporte met Moniek Delvou, de ex-woordvoerster van o.m. 
Jean-Luc Dehaene. Ze blikt terug op de pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostela die ze samen met haar man ondernam. Ze getuigt van 
haar ervaring en zoektocht naar het essentiële: loslaten, ontmoeting, 
aandacht en aanwezigheid. Misschien binnenkort in De Pelgrim.

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/moniek-delvou-
%E2%80%98de-ander-dragen-verdragen-en-verder-dragen%E2%80
%99chamaretsantiagodecompostela.wordpress.com 

dag van de trage weg
Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober worden tal van activiteiten ge-
organiseerd op, langs of over trage wegen. Van de Westhoek tot het 
Maasland kunnen wandelaars, fietsers, ruiters en buitenmensen hun 
hart ophalen. In het groen, in de wijk, op authentieke landwegen, ge-
zellige paadjes of langs verkeersveilige doorsteekjes.
www.tragewegen.be 
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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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Willem hoet, een schilder onderweg ...
Uit een geschilderd verslag van zijn voettocht naar Compostela.
Waarom Willem Hoet camino-schilderijtjes maakt? Het was de 
mooiste reis van zijn leven. Stappen is voor hem de puurste en oud-
ste vorm om zich voort te bewegen. Elke zomer stapt hij een stukje 
Jakobsroute!
Plannen voor een tentoonstelling? Het hangt in de lucht: een tento 
in Mélisey in Frankrijk.
http://www.facebook.com/pages/Willem-Hoet/112227645641059 
willemhoet@gmail.com
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Camino del Norte. Op weg naar San Vincente de la barquera.
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lezersBrieVen, BlOGs  en zOeKertJes

https://www.youtube.com/watch?v=RydkyASXm50 
leer ons zingen
Zelf heb ik al enige Camino-ervaring (Camino Francés, Vía de la Plata, 
Camino del Norte, Camino San Salvador, Camino Primitivo) en tel-
kens ervaar ik één bepaald gebrek, namelijk mijn zeer beperkte kennis 
van liederen.
Naast alle andere ervaringen is het samen zingen altijd een erg intens 
moment waarop medepelgrims alle aarzeling laten varen en liedjes 
meezingen of neuriën, als ze de tekst niet kennen.

Persoonlijk was een van mijn meest dierbare momenten er een in de 
albergue aan het stuwmeer van Alcántara op de Vía de la Plata waar Ita-
lianen en Spanjaarden om beurten liederen zongen ... Fantastisch.  
Minder geweldig is dan wel dat ik als Vlaming nauwelijks of geen in-
breng heb door gebrek aan kennis.
Verder dan een occasionele Dublin’s fair city, Daal nu bij het zinken, Onze-
Lieve-Vrouw van Vlaanderen en O Heer d'avond is neergekomen (uit mijn 
Chirotijd) kom ik niet.  Ik hoor wel onderweg eens Ultreia zingen ... 
maar ik ken het niet echt.  Zo zijn er zeker nog andere pelgrimsliederen 
of eigen Vlaamse, toepasbare gezangen.
Kortom, misschien is het een idee om bijvoorbeeld tijdens de Terug-
komdag een zangstonde in te lassen ... Ons pelgrimskoor kan misschien 
het voortouw nemen.
Eén deelnemer heb je al zeker ...
Marc Frederickx

De parochieherberg in Carrión de los Conces: een albergue met veel 
aandacht voor spiritualiteit én zang!
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e Pelgrims of leerlingen?

In de voorbije dagen herlas ik enkele nummers van “De Pelgrim”, 
o.m. 125 van april-juni 2016 en wilde even stilstaan bij de zeer boei-
ende bijdragen, gestoffeerd met zeer mooie illustraties, van Mireille 
Madou en Dirk Aerts (De garderobe van Sint-Jakob en de pelgrims, en 
Op weg naar Emmaüs. De pelgrims van Breugel).
Het was het woord pelgrim in het verhaal van de Emmaüsgangers dat 
me even deed opkijken en ik stelde me de vraag of zij ook pelgrims wa-
ren, dan wel leerlingen van Jezus, die nog onthutst, ondersteboven en 
misschien bang, zich van Jeruzalem terug haastten naar hun woning 
in Emmaüs.

Spontaan dacht ik terug aan een glasraam in de St.-Etiennekathedraal 
van Cahors. Velen spreken hier verkeerdelijk over een afbeelding van 
pelgrims. Misschien omdat Cahors op de Via Podiensis ligt.
Een van de kathedraalgidsen wist me te vertellen dat de kunstenaar de 
twee Emmaüsgangers heeft afgebeeld en geen pelgrims.

Met onze oprechte pelgrimsgroeten,
Xavier en Ria Van Mol-Antonissen

De Emmaüsgangers, een van de recente glasramen in de kathedraal 
van Cahors,  gemaakt met een heel nieuwe techniek. 
Werk van Gérard Collin-Thiébaut. 

N.v.d.r.
Of het om pelgrims of leerlingen gaat? Tja. In een dossier van de pa-
rochie (en in andere) is wel degelijk sprake van Pèlerins. Maar dat is 
natuurlijk geen bewijs …
http://www.paroissedecahors.fr/IMG/pdf/livret.nvx.vitrx.pdf 
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hola, hallo,

Met Govaka (KWB/Pasar) fietsten we vanaf 17 juli 2250 km in 
15 dagen naar Santiago de Compostela, vanuit Leuven. Vanaf 
Vézelay volgden we grotendeels verschillende pelgrimsroutes. 
Voor velen was het fietsen de belangrijkste beweegreden, maar 
anderen (zoals ikzelf) koppelden er ook de pelgrimsidee aan 
vast, o.m. met de sint-jakobsschelp heel duidelijk in beeld, en 
het proberen genieten van de natuur en cultuur van de streken 
waar we doorheen fietsten. We hadden ook - zeker in het laat-
ste deel in Spanje - verschillende contacten met allerlei natio-
naliteiten die te voet op weg waren naar Compostela. Onder-
weg kregen we ook veel aanmoedigingen van de plaatselijke 
bevolking.
Voor het project 'Schone Kleren' verzamelden alle deelnemers 
veel fietskilometers (60 750) om de sportkledijproducenten in 
ons land onder druk te zetten en te kiezen voor de productie 
van hun koopwaar in veilige en menswaardige omstandighe-
den. Ik kreeg onderweg dan ook veel bemoedigende reacties en 
vragen naar meer toelichting over onze campagne: bewustma-
king en veel kilometers.
Zo’n lange fietstocht is een zware dobber. De snelheid lag hoog, 
het ging over een sterk geaccidenteerd parcours, meestal tussen 
de 180 en 205 km per dag en soms in een grote hitte (tot bijna 
40°C). Technische pech met de fiets zorgde in zowat alle ritten 
voor extra inspanningen. De sfeer in de groep was echter goed 
en men hielp elkaar waar het kon. De begeleiding en organi-

satie (keuze trajecten, drinken en eten onderweg, logistieke 
steun) was super. Het weer was met uitzondering van een en-
kel onweer en een druilige voormiddag ook heel goed. 
We fietsten door heel mooie streken: Ardennen, Centraal Mas-
sief, Lot, Dordogne, Pyreneeën, Galicië ... Onderweg kregen 
we van de begeleiding heel wat informatie over de cultuur, ge-
schiedenis, natuur ... van de steden en streken waar we door 
reden of overnachtten. 
Voor Santiago de Compostela had ik ook heel wat intenties mee 
van familie, vrienden ... Of ik maakte zelf een intentie tijdens 
iedere fietsdag, daarin gestimuleerd door het lidmaatschap van 
het Vlaams Compostelagenootschap. We kregen een geloofs-
brief en een stempelboekje waarin we onderweg stempels ver-
zamelden en daarvoor in Santiago een oorkonde kregen. Ook 
in Lourdes was bij onze passage (en overnachting) zowat heel 
de groep aanwezig op de kaarsjesprocessie. Het religieuze en 
spirituele aspect was dus ook aanwezig. Een heel diverse en rij-
ke ervaring waarbij ook veel is nagedacht over het eigen leven 
en wat er in de ruimere wereld omgaat. Mijn overtuiging dat 
er zoveel goeds is, blijft zeker overeind en zou algemeen meer 
moeten benadrukt worden om mensen te stimuleren het goe-
de te doen. Een 'buen camino' dus voor een meer leefbare we-
reld, voor het geluk van alle mensen en in het bijzonder voor 
wie onze kledij maakt. 

Jef Cattebeke (jefcattebeke@skynet.be), Heule, zoekt naar ge-
lijkgezinden voor dergelijke tochten.
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Govaka organiseert niet alleen tochten voor supersportieven, maar 
ook voor deelnemers aan andere minder veeleisende fiets- en wan-
deltochten naar Compostela. Ook Femma organiseert voor vrouwen 
jaarlijkse staptochten naar Compostela.
www.govaka.be  -  www.femma.be

Johan Vincke  zoekt
Ik wil via deze weg of langs andere kanalen binnen het Vlaams Com-
postelagenootschap een oproep doen om gelijkgezinden te vinden om 
volgend jaar de Camino te doen. Graag zou ik mijn verhaal doen via 
gelijk welke weg.  Ik heb al driemaal de Camino gedaan. Tweemaal 
met de fiets en eenmaal te voet.

Hopend op een positieve reactie,
Johan Vincke
Vaartstraat 29, 8470 Gistel
00 32 478 77 24 94,  vincke.johan1@gmail.com
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