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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Camino del Norte. Pèlerin français. ‘Oui je suis fatigué  ... mais je continues, je continues!
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Redactie: Ludo Van Lint, Van Dijckstraat 10, 2640 Mortsel, ludo.van.lint@telenet.be. 
Tekst: Ludo Van Lint, tenzij anders vermeld.
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans, Ria Bruggen, Luc De Bolle, 
Roland De Brabander, Luc Holsters, Jan Liekens, Paul Linders, Herman Troukens, 
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!
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Zaterdag 11 februari  Mechelen. Pelgrimszegen. 

Vrijdag 17 februari   Nerem. Camino Sanabrés plus Fisterra en Muxía.

Weekend 18-19 februari Gent. Fiets- en Wandelbeurs.

Zaterdag 4 maart   Brugge. Ik was pelgrim in 2016.

Donderdag 9 maart  Roosdaal. Film: The Way.

Vrijdag 10 maart   Antwerpen. Sherry-avond.

Zondag 12 maart   Aalst. Film: Compostella.

Zaterdag 18 maart   Algemene vergadering.

Van 28 april tot 1 mei Wandelen langs Gaume-heiligdommen.

Van 15 tot 17 september  Via Brabantica, van Antwerpen tot Grimbergen.
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Mogen we je dit jaar opnieuw verwelkomen?

Hopelijk is 2016 voor jou een mooi pelgrimsjaar ge-
weest waarvan je nu nog nageniet. Misschien koester 
je al plannen voor een nieuwe pelgrimstocht. Mis-
schien zit dat er dit jaar niet in maar ben je voor altijd 
geïnteresseerd in pelgrimstochten. De microbe heeft je 
te pakken. Je wil praten over je ervaringen, je wil lezen 
over pelgrimeren, je wil je verder verdiepen in dit won-
derlijke verhaal. 
Ons Genootschap blijft je daarbij helpen, met infor-
matie, met een pelgrimszegen, met tal van kansen om 
mensen te ontmoeten die net als jij begeesterd zijn 
door de tocht naar Compostela. 
We zouden het fijn vinden om je dit jaar weer als lid te 
mogen verwelkomen.
Het lidmaatschap bedraagt € 27,50 voor leden in België 
en € 35 voor leden in het buitenland.  
Je betaalt je lidgeld op rekening BE06 2800 5620 0322 
(BIC: GEBABEBB) van het Vlaams Compostelage-
nootschap, liefst met vermelding van je lidnummer.

 ’t Genootschap
nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWs
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Voor de reis wens ik je
dat de weg je tegemoet komt,
de wind steeds in je rug is,
de zon je gezicht verwarmt
en zachte buien je velden beregenen.
En dat God, tot ons weerzien,
je bewaart in de palm van Zijn hand.

(Oude Ierse pelgrimszegen)
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Enkele mooie beelden van de pelgrimszegen in 2016. Altijd een indruk-
wekkend gebeuren waarbij ook partners uitdrukkelijk welkom zijn. 
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Mechelen, zaterdag 11 februari
Pelgrimszegen
Traditiegetrouw organiseren we elk jaar in Mechelen de pelgrimsze-
gen. Alle pelgrims die in 2017 op weg willen gaan naar Santiago de 
Compostela, nodigen we van harte uit, samen met hun partner.
Na de plechtigheid is er een feestelijk broodjesbuffet in de Salons Van 
Dijck. Onze pelgrimswinkel is er ook aanwezig. En op het secretari-
aat, vlakbij, in de Varkensstraat, kun je aankloppen voor alle prakti-
sche informatie. 
Programma
9.30  uur   Welkom, registratie en koffie in Salons Van Dijck, 
    Frederik de Merodestraat 33.
10.30 uur  Pelgrimszegen in de kathedraal, op tien minuten 
    wandelafstand.  Welkom vanaf 10.10 uur.
    De pelgrimszegen wordt opnieuw fijn verzorgd door onze
    werkgroep Spiritualiteit met medewerking van ons    
    pelgrimskoor Adalard van Aubrac onder leiding van Johan
     De Ridder.
12.30 uur Feestelijk broodjesbuffet  in Salons Van Dijck. 
    Drank inbegrepen.
14.30  uur Voordracht: Als de buizerd me de weg wijst, een pelgrims-
    tocht door België. Tachtig dagen via alle Jakobskerken.   
    Een lezing door Jasmine Debels. Zie elders in deze ¡Hola!.
Tot slot:   Café De ware Jakob.

Deelname: € 15 per persoon. 
We sluiten de inschrijvingen op 2 februari. 
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Het inschrijvingsformlier kun je hier aanklikken. 
Stuur het formulier, gehecht aan een mail, naar: 
pelgrimszegen@compostelagenootschap.be. 
Of naar Raymond De Haes, Bleekstraat 6, bus 012, 2800 Mechelen; 
015 41 11 83. 

Schrijf tegelijk ook het juiste bedrag over op de rekening, vermeld op 
het formulier. 

Enkel deelname aan de pelgrimszegen: gratis. Maar: met of zonder 
maaltijd, de inschrijving is noodzakelijk! We willen immers zorgen 
voor voldoende tekstboekjes en jakobsschelpen.

Alle activiteiten vinden plaats in het centrum van Mechelen, op wan-
delafstand. 
Handigst blijft de trein naar Mechelen-Nekkerspoel (10 min.) of naar 
Mechelen-Centraal (20 min.). Parkeren kun je bij het station Nekker-
spoel (gratis), of betalend in de parkings Veemarkt, Grote Markt of 
Kathedraal.

Beelden van de pelgrimszegen in 2016. 
Wat het koor betreft: nieuwe koorleden zijn zeer welkom. 
Mail naar elsdv@skynet.be.
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulierpelgrimszegen-2017.doc
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stempelboekjes
Het Genootschap liet nieuwe stempelboekjes drukken. Ze kregen een 
nieuwe lay-out, zijn iets langer en tellen nog meer pagina’s. Ruim vol-
doende voor een lange pelgrimstocht.
Op de binnenkaft staat de informatie waarvan de Officina de acogida 
al peregrino, Catedral de Santiago verwacht dat ze opgenomen is in elk 
stempelboekje. 
Aan de vorige stempelboekjes werd een zelfklever toegevoegd waarop 
dezelfde informatie vermeld stond. Pelgrims die een tocht verderzetten 
met een oud stempelboekje kunnen die zelfklever nog altijd aanvragen. 
Dat is allemaal nodig om bij aankomst recht te hebben op een compos-
tela. Tenminste, als aan alle andere voorwaarden voldaan is. 

Naast het stempelboekje bezorgt het Genootschap je ook nog een ge-
loofsbrief waarmee het Genootschap aan de burgerlijke en kerkelijke 
overheden steun vraagt voor de pelgrim. Die brief heb je onderweg niet 
nodig. Hij toont vooral aan dat je als pelgrim deelneemt aan een eeu-
wenoude traditie. 

Het stempelboekje en de geloofsbrief krijg je als lid niet automatisch toege-
stuurd. Een aanvraagformulier vind je op de website onder ‘Geloofsbrief’. 
Dat formulier stuur je naar geloofsbrieven@compostelagenootschap.be. 
Op hetzelfde adres kun je eventueel ook de klever aanvragen om oude 
boekjes te vervolledigen.

CREDENCIAL
STEMPELBOEKJE

V O O R  E E N  B E T E R E  T O C H T

VLAAMS   COMPOSTELAGENOOTSCHAP
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het Compostelagenootschap zoekt  ... (1)

Geen Compostelagenootschap zonder vrijwilligers. Er zijn altlijd 
wel vacante plaatsen.

Het Vlaams Compostelagenootschap werkt aan de vernieu-
wing van de website. 
De website richt zich tot al wie informatie zoekt over de pel-
grimswegen naar Compostela,  maar ondersteunt ook de inter-
ne werking van het genootschap en is het werkplatform voor  
de vrijwilligers die het genootschap dragen. Deze website dient 
‘modern’ maar tegelijk ‘tijdloos’ te zijn en moet te benaderen 
zijn via verschillende soorten toestellen: computers, tablets, 
smartphones  ... 
 
Voor dit project zoeken we nog vrijwilligers die zich herkennen 
in een of meer van de onderstaande profielen:
* ervaring hebben in het grafisch ontwerp van websites; bereid 
zijn om de verschillende onderdelen van de website te helpen 

ontwikkelen
* ervaring in het realiseren van websites op basis van Drupal (Drupal 

modules, CSS en ‘responsive design’); bereid zijn om daadwerkelijk 
mee te werken aan het realiseren van de website

* ervaring in het ontwikkelen van webtoepassingen in een Drupal-
omgeving voor gevallen waar het gebruik van Drupal-modules al-
leen misschien niet voldoende is (ledenadministratie, winkel, on-
dersteuning activiteiten …).
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Het project is opgestart en in een ideale wereld moet de nieuwe web-
site klaar zijn voor eind 2017.
Ook zoekt het genootschap iemand die elementaire technische kennis 
heeft (basis html) om samen met de huidige webmaster de huidige web-
site te onderhouden (aanpassen van teksten, bijvoegen van pagina's).
 
Heb je ervaring in een of meer van deze domeinen en ben je bereid 
om te helpen, neem dan contact op met Hugo Frederix, 
hugo.frederix@gmail.com, 0475 25 54 57 of  
Karel De Vriendt, kdvgent@gmail.com, 09 259 21 37.

het Compostelagenootschap zoekt  ... (2)
Voor dezelfde website zoekt het Genootschap 
- mensen met een goede pen voor het (her)schrijven van teksten
- een verantwoordelijke inhoud 
Belangrijk is dat hij enige redactionele ervaring  heeft. Dat houdt onder 
meer in dat 
* hij, in overleg, de juiste doelstellingen kan formuleren in overeen-

stemming met de statuten en de – evoluerende – vragen en interesse-
sferen van de (potentiële) pelgrims en al wie belangstelling heeft voor 
het pelgrimsgebeuren

* hij oog heeft voor het permanent actualiseren, verfijnen en corrigeren 
van de informatie

* hij zich omringt met medewerkers
* hij goed kan samenwerken met de vrijwilligers van het Genootschap.

Voor deze functies mag je gewoon een mailtje sturen naar de redactie 
van ¡Hola!.
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  fietsenwandelbeurs.beonderdeel van

Flanders Expo Gent
za 18 & zo 19 februari 2017

in combinatie met e-bike Challenge en Mount Expo

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

Bestemd voor lezers De Pelgrim. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 

nieuwe
locatie!

Bij inlevering van deze bon aan de kassa

2 euro korting
Geldig voor één persoon en niet in combinatie  

met andere aanbiedingen.

Flanders Expo Gent
za 18 & zo 19 februari 2017 C

G 
16

12

Gent, weekend 18-19 februari 
Fiets- en Wandelbeurs
Het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela is opnieuw 
prominent aanwezig op de Fiets- en Wandelbeurs met een uitgebreid 
pelgrimspaviljoen. 
Ga je dit jaar naar Compostela? Dan heb je natuurlijk heel wat vra-
gen. Langs welke weg ga ik? Hoeveel kost dat? Hoe bereid ik me voor? 
Welke uitrusting ...?
Tijdens de beurs krijg je antwoord op al je vragen, of toch op de mees-
te. Onze enthousiaste groep ervaren pelgrims is er weer om jouw 
tocht mee voor te bereiden. Ook de pelgrimswinkel is aanwezig. En 
pelgrims naar Rome of Trondheim komen ook aan hun trekken. 

De beurs houdt vast aan het concept van de voorbije jaren: een uit-
gelezen programma met een mix van ervaren fietsers en wandelaars 
die tips geven (workshops), vragen beantwoorden (fiets- en wandel-
informatiemarkt), bevlogen reizigers die met beelden hun verhaal 
vertellen (beeldreportages), exposanten die hun aanbod presenteren: 
toeristische diensten, reisorganisaties met een fiets- en wandelaan-
bod, fabrikanten en verdelers van fietsen, buitensportmateriaal, reis-
boekhandels en allerlei verenigingen: Grote Routepaden, De Vakan-
tiefietser enz.
Naast een fietsparcours is er een mountainbike- en een tandempavil-
joen.
De beurs verhuist wel van Antwerpen naar Flanders Expo in Gent. 
Daar vormt het een groter evenement, Hicle Outdoor, samen met 
ebike Challenge en Mount Expo (elektrische fietsen en bergsport). 
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De beurs vindt plaats in Flanders Expo aan de Maaltekouter in Gent, 
vlakbij afrit 14 van de E 40 Brussel-Oostende. Vanuit Antwerpen 
neem je op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde de R2 (Eeklo/EXPO).
Geopend van 10 tot 17 uur.
Toegangsprijs: € 9,50, jongeren van 13 tot en met 24 jaar betalen € 5, 
-12 jaar onder begeleiding, gratis. 
Leden van het Compostelagenootschap betalen in voorverkoop 
slechts € 6. 
Dat kan via deze link. www.fietsenwandelbeurs.be/ticketshop/trcg. 

Deelnemers, programma en meer praktische informatie vind je op 
www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be,  www.ebikechallenge.be,  
www.mountexpo.be.
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Élke zaterdag: infopunt!
Het  secretariaat van het Genootschap, Varkensstraat 6 in Mechelen, 
is elke zaterdag van 10 tot 16 uur open als infopunt, behalve op feest-
dagen, tijdens de kerst- en de paasvakantie. 

Voor het eerst is het infopunt dit jaar ook in juli en augustus élke zater-
dag geopend! En omdat er altijd maar meer belangstellenden naar het 
infopunt komen, nemen we een extra zaaltje in gebruik!

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. 
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.

Zaterdag 4 februari Alex Cusse, Andrea Grootaers, 
       Elwyn Moerenhout en Maria Roggeman
Zaterdag 11 februari Daniël Dierickx, Marc Frederickx, Paul Linders,  
       Thomas Eerdekens en Richard Asselberghs
Zaterdag 18 februari Luc Demey, Magda Cumps, José Maes en 
       René Henquet
Zaterdag 25 februari Lieve Mommens, Dees Van Caeyzeele, 
       Annemie Vanderschoot en Paul De Vlam

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

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

Mechelen, zaterdag 18 maart
algemene Vergadering

Aan de algemene vergadering kunnen alleen 
‘effectieve leden’ deelnemen. Zij krijgen nog 
een persoonlijke uitnodiging.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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aFdelinG antWerPen
dank u herman!
Na ca. acht jaar inzet voor afdeling Antwerpen, het Compostelage-
nootschap en de lokale pelgrimsherberg schakelt Herman Van Hees 
over op een iets lagere versnelling. Hij trad af als voorzitter. Paul Lin-
ders is de nieuwe voorzitter van afdeling Antwerpen.
Herman, véél dank voor de voorbije, belangrijke jaren!

 Genootschap-afdelingen

Fe
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Herman Van Hees 

Paul Linders
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aFdelinG antWerPen
antwerpen, vrijdag 10 maart
sherryavond
Wat heeft Compostela met sherry te maken? Veel! Allereerst is zo’n 
avond over sherry weer een gelegenheid om andere (kandidaat-)pel-
grims te ontmoeten en bovendien ligt de sherryhoofdstad Jerez de la 
Frontera op een van de pelgrimsroutes, de Via Augusta. Die brengt je van 
Cádiz aan de Middellandse Zee naar Sevilla. En vandaar gaat het langs de 
Vía de la Plata verder naar Santiago de Compostela. Goed voor een tocht 
van een maand, zeg maar anderhalve maand. 
Jan Liekens, ook een Compostelapelgrim, was al eerder bij afdeling 
Antwerpen te gast met een Spaanse wijnproefavond. Nu brengt hij dus 
sherry mee, een wijn die, aldus Jan, onterecht door de horeca nogal stief-
moederlijk behandeld wordt: ‘ ... wat schenkt men in de meeste restaurants? 
Een goedkope Fino, terwijl er zoveel mooie sherry’s zijn, van kurkdroog tot zoet, 
waarbij men eigenlijk bij elk gerecht een sherry kan schenken.’ 
Jan zorgt voor een uitgebreid verhaal, met beelden. En natuurlijk wordt 
elke soort sherry geproefd en besproken.  Een verhaal over hoe en waar 
sherry gemaakt wordt, welke soorten er zo al zijn en bij welke gerechten 
je die kan drinken. Wij zorgen voor olijven en ham. Breng zelf nog een 
stukje pure chocolade mee!
Afspraak om 19.30 uur in zaal Why-Waai, naast de Sint-Andrieskerk.
Deelname: € 15 per persoon. 
Minimum 16 deelnemers, maximum 32. Minimumleeftijd: 16 jaar.
Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be.

De Via Augusta brengt je 
van Cádiz aan de Mid-

dellandse Zee via Jerez de 
la Frontera naar Sevilla. 

Al pelgrimerend maakt je 
er ook nog kennis met de 

sherry. Al kan kan dat ook 
begin maart in Antwerpen. 
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antwerpen-Grimbergen, van vrijdag 15 tot zondag 17 september
Pelgrimstocht langs de Via Brabantica
De Via Brabantica loopt vanuit Breda of Bergen op Zoom via Kapel-
len naar Antwerpen. Met afdeling Antwerpen kun je in het najaar 
drie dagen de Via Brabantica verkennen tussen de Schelde en de abdij 
van Grimbergen. 
Dag 1 start aan de pelgrimsherberg in het St.-Julianusgasthuis. Van- 
daar gaat het naar de St.-Jakobskerk voor een pelgrimsmis. Verder 
gaat het door de Antwerpse multiculturele wijken en het Rivierenhof 
naar Borsbeek, ook een gemeente met een Jakobskerk. 
De eerste dag eindigt in Lier. Overnachting in de jeugdherberg. 
Van Lier wandel je langs de Nete naar de historische abdijsite Roo-
sendael. Na de lunch wandel je verder naar Mechelen. Op het pro-
gramma staat die dag nog een geleid bezoek aan de kathdraal. Ook in 
Mechelen logeer je in de jeugdherberg. 
Van Mechelen wandel je de laatste dag naar de norbertijnenabdij van 
Grimbergen. Om 15 uur is er daar een dankviering. 
Voor de terugreis naar Antwerpen is er een bus voorzien.
Gemiddeld wandel je 19 km per dag.

Deelname: € 100, inbegrepen tweemaal avondmaal en ontbijt in de 
jeugdherberg en de terugreis per bus naar Antwerpen. Voor de eerste 
dag breng je een lunchpakket mee. Voor dag 2 en 3 kun je à € 7,50 een 
picknick krijgen in de jeugdherberg. Inschrijven doe je per mail via 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be.

Lier, De St.-Jakobskapel met 
Jakobusbeeld. Veel origineel rest 
er niet meer, de kapel werd gro-
tendeels verwoest tijdens WO1.
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Na bevestiging van je inschrijving betaal je binnen de vijf werkdagen 
je deelname. Pas dan is je inschrijving definitief.
Leden van het Vlaams Compostelagenootschap zijn verzekerd.

Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk.
Maximum 25 deelnemers.
Meer info kun je krijgen bij Luc Vermoesen 0477 55 06 80, 
Walter Wuyts 0479 26 37 47 en Paul Linders 0486 88 52 50.

Mechelen: de St.-Romboutskathedraal, achter een reeks Grote-Marktge-
vels. Gotisch met barokinterieur, gebouwd door vijf generaties Keldermans.

 Langs de Zenne, tussen Mechelen en Grimbergen.

 De St.-Servaasabdijkerk in Grimbergen is zonder meer 
een van de fraaiste barokkerken in de Lage Landen.
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aFdelinG BruGGe-Kust
Blankenberge, zondag 5 februari
Wandeling naar ter doest
Vanuit Blankenberge wandel je naar de enorme schuur van de Ter 
Doestabdij in Lissewege, een van de oudste gebouwen in baksteen-
gotiek aan de kust. Anno 1275. 
Een enorme ruimte: 56 x 21 m en 18 m hoog. 
Na een geleid bezoek aan de schuur keer je te voet of met trein en tram 
naar Blankenberge.

Afspraak om 10 uur in zaal Forum, Kerkstraat.
Middagpicknick meebrengen.

Na de wandeling kan je mee tafelen in zaal Forum.
Deelnameprijs en inschrijvingsformulier vind je op 
www.compostelagenootschap.be.
Info: Roland De Brabander, rdebrabander@skynet.be 
of 0477 81 22 45.

 De enorme 13de-eeuwse tiendenschuur is bijna alles wat rest van 
de cisterciënzerabdij van Lissewege. 

 De kerk van Lissewege is naar verhouding tot het aantal inwo-
ners veel te groot gebouwd. Dat heeft alles te maken met bedevaar-
ders en pelgrims op weg naar Compostela. Die kwamen in Lisse-
wege het miraculeuze Mariabeeld vereren dat vissers in een kreek 
hadden gevonden. Zij overnachtten in het Sint-Jakobshuis of in het 
Spaniënhof.

Ar
ch

eo
ne

t
Vi

sit
 B

ru
ge

s-
Ja

n 
D

ho
nd

t



19

79
Februari  2017¡HOLA!



aFdelinG leuVen
Van 28 april tot 1 mei
de heiligdommen van de Gaume
Na het succes van de Abdijentocht, opnieuw een meerdaagse wandel-
tocht, dit keer in de Gaume, op de Frans-Belgische grens. Vier wandel-
dagen, drie overnachtingen, twee overnachtingsplaatsen. 
Dag 1 start aan de St.-Rochuskapel in Martué, een kapel met boven de 
deur vermoedelijk een beeld van Jakobus als Morendoder, een afbeel-
ding die vrij uniek is in ons land. 
Via Florenville en Cameleux gaat de tocht naar de trappistenabdij van 
Orval, nog altijd een belangrijk spiritueel centrum. Overnachting in 
kamers van 6 tot 8 personen.

Tijdens de Franse Revolutie werd de 12de-eeuwse abdij grondig verwoest. 
Van 1926 tot 1948 bouwden de trappisten een nieuwe abdij.

Ab
di

j

Brugge, zaterdag 4 maart
ik was pelgrim in 2016!
Een wonderlijke tocht: we vertellen er graag over, medepelgrims be-
grijpen zo veel beter wat ons overkwam en hoe diep wij geraakt wer-
den: door de gastvrijheid, de ontmoetingen met andere pelgrims én 
met onszelf, het blijft kleven. 
Een terug-thuisdag met een panelgesprek. En Alex Cusse vertelt over 
zijn tocht langs de Via Francigena naar Rome. 
Wie dit jaar wil vertrekken is uiteraard ook welkom. 
Vanaf 14 u. onthaal met koffie en taart in ZOWE, Verpleegkunde, 
Barrièrestraat 2 D, St.-Michiels-Brugge (achter het station).
Vrije deelname, maar toch graag even uw aanwezigheid melden bij:
alex.cusse@ hotmail.com of 050 35 99 74.

De pelgrimstocht naar Rome lijkt populairder te worden. Heeft paus 
Franciscus daar wat mee te maken?
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Op dag 2 wandel je van Orval naar de op een heuvel gelegen 
kluis en kerk van Saint-Walfroy. Een heel oude cultusplaats, 
meermaals vernield door oorlogsgeweld. Het huidige gebouw 
dateert van na WO2. Saint-Walfroy zou er in de begintijden van 
het christendom gepreekt hebben tegen de cultus voor de Kel-
tische godin Arduinna. Walfroy leefde er als een pilaarheilige. 
De derde wandeldag wandel je naar het vestingstadje Montme-
dy. ’s Avonds rijd je terug naar de slaapplaats in Saint-Walfroy.
Op dag vier rijd je naar Montmedy om vandaar naar Avioth 
te wandelen, een klein dorp met een enorme Mariabasiliek. 
Van Avioth wandel je verder naar Orval om de dag af te slui-
ten met een goed glas.

Wandelafstanden: plusminus 20 km per dag
Deelname: € 180, verplaatsing en bagagevervoer in de prijs inbegrepen
Inschrijven tot 31 maart tenzij eerder het maximum aantal deelnemers 
(45) bereikt is. Tegelijk stort je een voorschot van € 50.
Een inschrijvingsformulier vind je (binnenkort) op 
www.compostelagenootschap.be, onder Activiteitenkalender.
Info: afdelingleuven@compostelagenootschap.be.
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In de verte doemen de torens op van de St.-Maartenskerk in de boven-
stad van Montmédy.

De Gaume. Kan het landschap rustgevender?

Sant-Walfroy op zijn pilaar. 
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aFdelinG liMBurG 
nerem, vrijdag 17 februari
Samen met de lokale Femma-afdeling organiseert afdeling Limburg 
in Nerem (Tongeren) een avond over de Camino Sanabrés (het ver-
volg op de Vía de la Plata) plus de extraatjes vanuit Compostela naar 
Fisterra en Muxía. 
Aanvang om 19.30 uur in het parochiecentrum, Achterstraat 2. 
Info: Riet Van Cleuvenbergen, 012 23 01 09.

Welkom in Muxía! Fisterra en/of Muxía, dat extraatje moet er voor 
veel pelgrims bij. En laten we eerlijk zijn: dat maakt dat in Compostela 
de tocht toch niet voorbij is, dat de pelgrim zijn reis naar huis toch nog 
even kan uitstellen  ...
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De Virxen da Barca-kerk werd einde 2013 bijna helemaal verwoest door de vlammen. 
Ze is ondertussen wel heropgebouwd maar is niet meer wat ze ooit was.
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aFdelinG zenne-dender
roosdaal, donderdag 9 maart
aalst, zondag 12 maart
Film-tweedaagse

* Roosdaal: The Way 

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

Aanvang om 20 uur in het Gemenschapscentrum Het Koetshuis.
Toegangsprijs: € 4. Tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de balie en 
in het kantoor van Het Koetshuis, Strijtemplein 15, Roosdaal;  054 89 
49 00, info@koetshuisroosdaal.be, www.koetshuisroosdaal.be.
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* Aalst: Compostela

Drie jaar lang volgde Freddy Mouchard pelgrims op hun route naar 
Santiago de Compostela. De beleving van deze tocht is voor iedereen 
verschillend, maar iedere pelgrim moet zijn of haar fysieke en gees-
telijke grenzen opzoeken, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond en 
geloofsovertuiging. Er volgt een confrontatie met zichzelf. Een mooie 
spirituele film. 
Een trailer vind je op www.contactfilm.nl/films/compostella of op 
https://freddymouchard.com/compostelle.

Aanvang om 14 uur in de Studiozaal van het Cultureel Centrum De 
Werf, Molenstraat 5. 
Toegangsprijs: € 8 (drankje inbegrepen). Voor deze film is voorin-
schrijving noodzakelijk. 
Schrijf in via afdelingzennedender@compostelagenootschap.be met 
vermelding van aantal personen, naam en telefoonnummer. 
Tegelijk stort je vóór 3 maart € 8 per persoon op rekening BE16 0017 
0228 9574 van het Vlaams Compostelagenootschap, Afdeling Zenne-
Dender. Vermeld Compostela, naam en aantal personen. De inschrij-
ving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
De Studiozaal is toegankelijk voor maximum 80 personen. Schrijf 
dus snel in. De inschrijvingen worden afgesloten op 3 maart of als het 
maximum bereikt is.



24

79
Februari  2017¡HOLA!

andere orGanisatoren
9 tot 21 juli
Gezinsvriendelijke assisitocht
Komende zomer organiseert TAU opnieuw een gezinspelgrimstocht 
in het spoor van Franciscus van Assisi.  De vakantie bestaat gedeelte-
lijk uit een staptocht voor de ouders en een aangepast kinderanima-
tieprogramma voor de kinderen. Twee derde van de tijd breng je als 
gezin gezamenlijk door. 
Er is aandacht voor spiritualiteit en je leeft twee weken sober en een-
voudig, in de voetsporen van Franciscus van Assisi, de rijkeluiszoon 
die plots zijn hele leven omkeerde om op zoek te gaan naar wat écht 
belangrijk is in het leven. 
Minimumleeftijd: 2,5 jaar.
Alle info op www.franciscaansleven.be/gezinstocht. 

Vragen? Welkom via jan.decoene@gmx.net 
of 's avonds via 09-330 90 30 of 0475-82 85 68.

Twee weken eenvoudig samen leven, in de voetsporen van Franciscus  ... 
Of het nu om de camino naar Compostela gaat, of een tocht in de voet-
sporen van Franciscus of Ignatius, die drang naar eenvoud is, zeker niet 
bij alle, pelgrims merkbaar, maar wel bij heel veel!

TA
U
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGs de PelGriMsWeGen

recordaantal pelgrims
278 041 pelgrims kwamen in het pelgrimsbu-
reau van Santiago de Compostela hun com-
postela ophalen, dat zijn er zes procent meer 
dan in 2016 en ook meer dan in het laatste 
Heilig Jaar, 2010. 
Al enkele jaren zijn er meer buitenlandse 
dan Spaanse pelgrims. De verhouding is nu 
55-45. 
Na de Spaanse pelgrims komen de Italianen, 
de Duitsers, Amerikanen (VS), Portugezen, 
Fransen, Ieren, Britten, Zuid-Koreanen, 
Australiërs, Brazilianen, Canadezen en nog 
134 andere nationaliteiten.
De Camino Francés blijft met 63,4 % de 
meest populaire Camino, gevolgd door de 
Camino Portuguès (18,7 %), de Camino del 
Norte (6,2 %), de Camino Primitivo (4,3%), 

de Camino Inglés  (3,49 %) en de Vía de la Plata (3,26 %). 
Er kwamen natuurlijk nog meer pelgrims toe in Santiago de Compos-
tela. Een onbekend aantal komt geen compostela ophalen.
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ook nieuw ...
* Bij Éditions Lepère verschijnt deze maand een nieuwe editie van La 

Via de la Plata et le Camino Sanabrés, de camino van Sevilla via Sala-
manca en Ourense naar Compostela. Ook het extraatje naar Fisterra 
is in de gids opgenomen.

 Prijs: ca. € 21. Verkrijgbaar in onze pelgrimswinkel.
* Nog bij Lepère verschijnt een nieuwe editie van Le Chemin portugais 

ou Via Lusitana. 
 Prijs: ca. € 20. Verkrijgbaar in onze pelgrimswinkel.
 www.chemin-compostelle.fr 
* Ook Conrad Stein Verlag heeft een nieuwe editie voor de Via Lusi-

tana. De verwarring rond die naam bestaat al jaren. Hier gaat het 
om een andere Via Lusitana: Ostportugal. Via Lusitana, von der Algarve 
nach Ourense beschrijft niet de populaire Camino Portugués van Lis-

nieuwe gidsen
Van de Voie de Vézelay naar de Via Podiensis
Bij Rando Éditions (Glénat) verschijnt deze maand een nieuwe editie 
van La voie de Rocamadour vers Compostelle. Dat is een interessante 
gids omdat die een mooie verbinding maakt van Bénévent-l’-Abbaye 
op de Voie de Vézelay via het Maria-bedevaartsoord Rocamadour naar 
of Cahors of La Romieu op de Via Podiensis. 
Bij voorinschrijving kost die gids ca. € 15. Zie daarvoor de websites 

http://www.un-chemin-de-st-jacques.net of 
www.chemin-de-st-jacques-voie-de-rocamadour-limousin-haut-quercy.fr. 
Info vind je allicht binnenkort ook op http://randoeditions.glenatlivres.com. 
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sabon via Porto naar Compostela maar de veel minder bekende oos-
telijke – niet altijd bewegwzijerde - route, van zuid-Portugal tot in 
Ourense op de Camino Sanabrés. Verschijnt in maart. 

 Prijs: ca. € 17. 
* Ook bij Conrad Stein verschijnt de tweede editie van Via Francigena, 

von Lausanne nach Rome. 
 Prijs: ca. € 17. 
 www.conrad-stein-verlag.de  
* Bij de Engelse uitgeverij Cicerone verschjnt deze maand The Pilgrims’ 

Way, een gids To Canterbury from Winchester and London. 
 En van Canterbury trokken – en trekken – de pelgrims dan verder 

langs de Via Francigena naar Rome. 
 Prijs nog onbekend. 
 www.cicerone.co.uk

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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Media, erFGoed, tentoonstellinGen, ConCerten

nieuwe Baskische Compostela-Cd
In het najaar van 2015 vertrok de Frans-Baskische zangeres Anne Et-
chegoyen van haar woonplaats in Saint-Palais te voet naar Santiago 
de Compostela, meteen ook de voorbereiding voor een nieuw album, 
COMPOSTELLE; Du Pays Basque à Saint-Jacques.
Anne Etchegoyen presenteert dat album met een concert, op 27 febru-
ari, niet in Baskenland, maar in de Parijse Olympia. Dat wordt een 
concert met medewerking van een reeks Baskische koren en artiesten 
die al dan niet op Baskische instrumenten spelen als de txalaparta, de 
gaita of de txanbella.

Het nieuwe album van Etchegoyen telt twaalf nummers, de meeste in 
het Baskisch (overigens niet de taal waarin ze opgroeide), de andere in 
het Spaans en het Frans. 
Anne Etchegoyen heeft een wondermooie stem, tegelijk zacht én 
krachtig. Van haar vorige album, Les Voix Basques, verkocht ze 80 000 
stuks, goed voor een gouden plaat.

www.anne-etchegoyen.com
www.olympiahall.com 
www.facebook.com/anne.etchegoyen.11
https://twitter.com/AnneEtchegoyen1 
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De skyline van Antwerpen, een klassiek onderwerp met toch een apar-
te invalshoek.

Film: le temps de Compostelle ... 
Het houdt niet op, de boeken, de cd’s, de films met pelgrimeren naar 
Compostea als thema.  De nieuwe kortfilm Le temps de Compos-
telle ... is een initiatief van L’ hospitalité Saint-Jacques d’Estaing, en 
is informatief, met klemtonen op gastvrijheid en spiritualiteit.
Je kan de film (28’) onder meer bekijken via: 
http://letempsdecompostelle.free.fr 
 of via www.webcompostella.com.

als de buizerd me de weg wijst
Jasmine Debels is fotografe en geëngageerd burger. Ze trok in 2014 
naar Compostela  en maakte in 2015 en 2016 een tocht langs alle Ja-
kobskerken in België. Tachtig dagen lang. Een avontuur waarover Jas-
mine een boek schreef.  Een boek schrijven is één, een boek uitgeven 
is nog wat anders. Jasmine wil het boek (192 blz., 200 foto’s) uitgeven 
ten voordele van onderzoek naar ALS (Amyotrofe Laterale Sclerose), 
de vzw Jacobus en Vipassana.
Daarvoor zoekt ze hulp. 
Meer informatie over het boek, hoe je het boek kan bestellen en hoe je 
kan bijdragen aan de crowdfunding, daarvoor kun je terecht op 
https://www.angel.me/project/buizerd.
Of je kan meteen een overschrijving doen op rekening
 BE42 3631 4116 5554  van Angel.Me NV, Kempische Steenweg 311  
1.02, 3500 Hasselt. 
Vermeld altijd: De Buizerd, wat je wenst en je e-mailadres.
Jasmine Debels is op 11 februari ook onze gast op het namiddagpro-
gramma van de pelgrimszegen.
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nog een laatste keer Maestro Mateo
Dat er in het Prado in Madrid een kleine tentoonstelling loopt over 
Maestro Mateo, de kunstenaar die in de kathedraal van Compostela 
de Pórtico de la Gloria realiseerde, dat hebben we hier al een paar 
keer verteld. 
We komen er toch nog één keer op terug omdat Riet Van Cleuven-
bergen ons een recente, mooie foto stuurde van de Maestro. 
Aan de achterzijde van de Pórtico staat een beeld van de kunstenaar 
en dat wordt nu, samen met de rest van de Pórtico, gerestaureerd. 
In de loop van 2017 moet de restauratie van de Pórtico rond zijn. 
Pelgrims stoten zachtjes met hun hoofd tegen het hoofd van de 
meester. Zo word je even wijs als Mateo. 
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Vraag is of je na de restauratie Mateo nog met je hoofd mag begroeten??

lezersBrieVen, BloGs  en zoeKertJes

liever niet alleen?
B(k)en je iemand die graag op pelgrimstocht wil maar het liever niet 
alleen doet? Ik ben Heidi, doorwinterde pelgrim, en zal een groepje 
van maximum zes vrouwen meenemen op de Camino del Norte van 
Bilbao tot Oviedo, van 2 tot 20 mei. 
Graag meer inlichtingen? Mail naar heidi5@telenet.be.
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samen vertrekken
Ik vertrek half april (Pasen) om vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port te star-
ten naar Santiago. Ik zou via deze weg gezelschap willen zoeken om 
samen met de trein te vertrekken en eventueel enkele dagen samen 
te stappen.
Johan De Rynck, johanderynck@hotmail.com, 0499 37 95 82.

Van Saint-Pied-de-Port naar Roncesvalles. Bergen, ja, maar voor de 
meeste pelgrims makkelijker dan aanvankelijk gedacht!
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Camino del norte: vraagje
Ik ga op 22 mei voor de tweede keer naar Santiago de Compostela,vanuit 
Irún.  Wie heeft er voor mij nog leuke tips, boekjes of andere wetens-
waardigheden?  Zijn er leden die ook rond die tijd vertrekken?

Dank je, 
Ruud Boudewijn
boudewijnruud@gmail.com, 00 31 621 53 13 45

Camino del Norte. Somo. Een pelgrim ontmoet leerlingen van de surfschool.
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oproep
Zouden we aan onze leden niet eens vragen om foto’s door te sturen van 
feesten die ze in Spanje meemaakten?  Met commentaar ...: Semana 
Santa, processies, Kerstmis, Nieuwjaar, feestdagen van heiligen enzo-
voort.  Zou leuk kunnen zijn, voor ¡Hola! of De Pelgrim. 
Riet Van Cleuvenbergen

Premsa Ajuntament de Torrent
Een van de vele Semana Santa-processies.

Fotolinks Francès en Portuguès
Je mag gerust de foto’s 
bekijken van mijn cami-
no Francès van mei 2016.  
De foto’s van de camino 
Portuguès staan nog niet 
op Flickr.
Alleen op Instagram. Ze 
zijn van september 2016.

https://www.flickr.com/photos/nadiabe/albums/72157668456589671  
https://www.instagram.com/nadiabe/
Nadia Poulin
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Geschilderd reisverhaal
Ik trok al driemaal naar Compostela, twee keer per fiets, een keer te 
voet.  
Het reisverhaal van mijn eerste, langste fietstocht, van Loppem 
naar Compostela, schilderde ik onderweg, als vast avondritueel, dag 
per dag … het werd  een ‘Carnet de Voyage met vlugge aquarellen’. 
Enkele dagen vind je in bijlage, en, als kers op de taart, een grote 
aquarel (40/40) ‘Buen Camino’, dit jaar thuis gemaakt  na mijn drie 
zeer geslaagde pelgrimstochten.
Het hoeft niet altijd een neergeschreven reisverhaal te zijn!
Marianne Van Heucke
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