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Neen, zo gaat het er bij de meeste pelgrims zeker niet elke dag aan toe. Hier verbroederen Fransen, Walen en Vlamingen in Castro Urdiales op de Camino del Norte. 
Elke dag weer nieuwe ontmoetingen, langs de camino en ’s avonds in de albergue of in een goedkoop restaurantje. Voor negen à twaalf euro heb je in Spanje meestal een 
dagschotel, water en wijn inbegrepen. Maar het allerbelangrijkste zijn de contacten, soms diepgaand, soms blijvend, in het Frans, Engels, Duits, Spaans, wat je maar wil. 
Pelgrims uit de hele wereld vormen een gemeenschap, voelen zich bij elkaar thuis.
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Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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Kalender

Zaterdag 4 maart    Brugge. Ik was pelgrim in 2016
Donderdag 9 maart   Roosdaal. Film: The Way
Vrijdag 10 maart    Antwerpen. Sherry-avond
Zaterdag 11 maart   Genk. Van Genk te voet naar Compostela.
Zondag 12 maart    Aalst. Film: Compostella
Vrijdag 17 maart    Nerem. De Camino Sanabrés.
Zaterdag 18 maart    Mechelen. Algemene vergadering
Woensdag 29 maart   Kapellen. Praktische info-avond
Zaterdag 22 april    Jabbeke. Wandelen en fietsen.
Vrijdag 5 mei     Mechelen. Via Campaniensis
Zaterdag 13 mei    Edegem. Wandeling ‘groene hoekjes’
Zaterdag 13 mei    Hoei. Wandeling Via Mosana
Zondag 21 mei     Zillebeke. Wandeling
Donderdag 25 mei   Brugge, Heilig Bloedprocessie
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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 ’t Genootschap
nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWs

terugblik: pelgrimszegen: weer een succes!
Zaterdag 11 februari zat de Mechelse kathedraal weer bijna vol voor 
de jaarlijkse pelgrimszegen: bijna driehonderd aanwezigen waarvan 
186 de zegen kregen. 
De werkgroep spiritualiteit en ons koor Adalard van Aubrac hebben 
weer hun beste beentje voorgezet. De pelgrimszegen blijft een stuk 
erfgoed om te koesteren!
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Uit het welkomstwoord ...

Als je hart de juiste richting uitgaat,
volgen je voeten vanzelf.
Vandaag gaat het hier om je hart. (...)
De zegen is geen garantiebewijs  (...), de zegen is een 
symbool , een gebaar van geloof en vertrouwen
dat, wat er ook gebeurt, alles goed zal komen. 
Geloven en vertrouwen dat veel mensen jou zullen 
dragen onderweg. 
Op goede momenten: als je het uitzingt  van vreugde, 
op slechte momenten: als je voor de zoveelste keer 
een lekke  band hebt,
of als je tot boven je enkels door de modder moet 
‘dabberen’.
Je wordt gedragen door iedereen hier aanwezig: fa-
milie, vrienden, medepelgrims, de mensen van het 
genootschap, van de werkgroep, van het koor.
En  hopelijk ontdek je gaandeweg in de stilte, de ver-
wondering en de eenvoud van elke dag, dat je ook 
gedragen wordt door die Iemand die groter is dan 
wij. Noem hem God, of Liefde of hoe dan ook. 
Jij pelgrim, jij bent onze hoop in deze angstige we-
reld.
Pelgrimeren verandert de wereld niet,
Het verandert de mensen
En de mens kan de wereld veranderen.
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Toen ik thuiskwam wilde ik in mijn enthousiasme ieder-
een vertellen over de Camino als metafoor van het le-
ven. Maar … niemand scheen mij te begrijpen, het lukte 
mij allemaal niet. Ik besloot eens rustig op te schrijven 
wat ik ervaren had. Ik koos er één puntje uit: de Buen 
Camino die de pelgrims elkaar toewensen miste ik thuis 
enorm. We stappen elkaar op straat gewoon voorbij 
zonder iets te zeggen, laat staan om elkaar het beste toe 
te wensen. Hier probeerde ik iets aan te doen. Ik begon 
met, als ik op de fietsostrade naar mijn werk reed, tegen 
iedereen die ik tegenkwam goedemorgen te zeggen. Ik 
kreeg weinig reactie. Maar zoals op de camino, gaf ik 
niet op. Misschien hoorden de mensen mij niet goed, 
want velen rijden met stopjes in hun oren. Ik begon het 
een beetje harder toe te roepen: GOEDEMORGEN! Ik 
werd er zelf blij van. De rare blikken die ik aanvankelijk 
kreeg, maakten meer en meer plaats voor een blije ‘hoi’ 
of ‘hallo’. Het was mijn eerste bescheiden poging om 
ook in het dagelijkse leven een beetje pelgrim te zijn. En 
als ik het al eens vergeet, dan is er het pelgrimshoekje dat 
ik thuis creëerde dat mij daaraan herinnert.
Ondertussen rijden op de fietsostrade meer van die ‘gek-
ke mensen’ zoals ik.
Geluk is als pelgrim door het leven gaan. Dit wens ik jul-
lie van harte toe.

Jeannine Van Dijck
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Élke zaterdag: infopunt!
Het  secretariaat van het Genootschap, Frederik de Merodestraat 18 
in Mechelen, is elke zaterdag van 10 tot 16 uur open als infopunt, be-
halve op feestdagen, tijdens de kerst- en de paasvakantie. 

Voor het eerst is het infopunt dit jaar ook in juli en augustus élke za-
terdag geopend! En omdat er altijd maar meer belangstellenden naar 
het infopunt komen, namen we onlangs 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 maart: Lieve Mommens, Jacques Tack, 
       Marc Frederickx, Luc Demeulenaere
Zaterdag 11 maart: Clark Trappeniers, Martine Maes, Luc Holsters,  

       Annemie Vanderschoot
Zaterdag 18 maart: Patrick Maene, Luc Demey, Magda Cumps, 
       Inge Peeraer, Eric Bastiaensen
Zaterdag 25 maart: Yvonne Roelof, Emmanuel Veighe, 
        Jan De Proft, Paul De Vlam
Zaterdag 1 april: Richard Anthone, Thomas Eerdekens, 
       Robert Truyen, Alex Cusse

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 beschikking van onze leden!

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf


Vl
aa

m
s 

Ge
no

ot
sc

ha
p 

va
n 

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Co
m

po
st

el
a

V
o

o
r

 e
e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t

8

80
Maart  2017¡HOLA!

Mechelen, zaterdag 18 maart  -  algemene Vergadering
Aan de algemene vergadering kunnen alleen ‘effectieve leden’ deelnemen. Zij krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.

urbain Claeys is niet meer 
Op 11 februari namen familie, vrienden en vele anderen in de Ant-
werpse St.-Pauluskerk afscheid van Urbain Claeys (1938). Urbain 
Claleys lag mee aan de basis van het ontstaan van het Compostelage-
nootschap. Bij de stichting waren er twee onderafdelingen, een  broe-
derschap onder leiding van Wilfried Wijn en een studiegenootschap 
onder leiding van Roel Van de Walle. Secretarissen waren respectieve-
lijk Jaak Baret en Dirk Aerts. De broederschap had haar basis in Sporta, 
het studiegenootschap in de Sint-Andriesabdij in Brugge. Dat waren 
de twee polen waarrond het genootschap is ontstaan. Als voorzitter 
van Sporta werd Urbain Claeys ondervoorzitter van het Genootschap 
en bleef dat tot 1988. In dat jaar werd Claeys administrateur-generaal 
van het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme, later Toeris-
me Vlaanderen. Dat bleef hij tot 2002. Daarvoor was hij jarenlang ver-
bonden aan de KU Leuven, werkzaam in het sociologisch onderzoek 
en als hoogleraar sociologie, onder meer in het toenmalige Instituut 
voor Lichamelijke Opvoeding. Hij werkte enkele jaren op het kabinet 
van Rika De Backer en speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van 
de ‘sport-voor-allen’ en de ondersteuning van zowel de private als de 
sociale toeristische sector.
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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-)pelgrims te ontmoeten en 
bovendien ligt de sherryhoofdstad Jerez de la Frontera op een van de pelgrims-
routes, de Via Augusta. Die brengt je van Cádiz aan de Middellandse Zee naar 
Sevilla. En van daar 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 stiefmoederlijk 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. Er zijn ham en olijven. Zelf wat pure cho-
cola meebrengen is geen slecht idee.
Een verhaal over hoe en waar sherry gemaakt wordt, welke soorten er zo al zijn 
en bij welke gerechten je die kan drinken. 

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.

 Genootschap-afdelingen

De Via Augusta brengt je van Cádiz aan de Middellandse Zee via 
Jerez de la Frontera naar Sevilla. Al pelgrimerend maak je er ook nog 
kennis met de sherry. Al kan kan dat ook begin maart in Antwerpen. 
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edegem, zaterdag 13 mei
Groene wandeling met ...
Of beter twee groene wandelingen van telkens ca. 8 km door het groe-
ne Edegem en een stuk Wilrijk. Dat wil zeggen dat je een hele of halve 
dag mee op stap kan.
Tijdens de wandeling verken je onder meer Fort 5 en het domein Hof 
ter Linden (‘het bos van de baron’). Veel vogeltjes langs de route, dat 
is beloofd. En wie weet, misschien ook boanerges ...
’s Middags kun je de meegebrachte bokes opeten in het Taverne Elzen-
hof, aan het Kerkplein. 

Afspraak om 10 uur op parking Kerkplein, in Elsdonk-Edegem, vlak-
bij een van de toegangen tot Fort 5. Te bereiken via de Prins Boude-
wijnlaan.  Verse soep verkijgbaar!
Vergeet je picknick niet én je fototoestel. 
Laat via mail weten of je komt én – niet vergeten - of je soep wil!
Info: Xavier Van Mol, 0476 63 74 48 of Ria Antonissen, 0476 51 86 96.

Een hoekje van ’t Kasteeldomein van de baron. 
Vandaag ’t Kasteeldomein van de burgers.
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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. 



Antwerpen, de Jakobuskerk, de rijkste kerk van de havenstad. Met dank 
aan pastoor Mortelmans die trouw zwoer aan de Franse republiek.
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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 gaat het het 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.
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.

De St.-Servaasabdijkerk in Grimbergen is zonder meer een van de 
fraaiste barokkerken in de Lage Landen.
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Langs de Zenne, tussen 
Mechelen en Grimbergen
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aFdelinG  BruGGe-Kust
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:
alexcusse@hotmail.com of 050 35 99 74.

De pelgrimstocht naar Rome lijkt populairder te worden. Heeft paus 
Franciscus daar wat mee te maken?

Jabbeke, zaterdag 22 april
Wandeling en fietstocht
Wandelaars wandelen via landelijke wegen, door het natuurgebied 
De Hoge Dijken, naar Ettelgem. Na de middagpauze gaat het richting 
polders en het kanaal Brugge-Oostende – Brugge, om via het jaagpad 
en landelijke wegen terug het Vlamingveld te bereiken.
Afstand 21 km. 

De Hoge Dijken (52 ha) of de Roksemput: van zandwinning tot na-
tuurgebied. De zandwinning was nodig voor de aanleg van de E40. 
Vandaag is het natuurgebied erg populair bij, onder meer, vogelaars. 
Er zijn vier vogelkijkhutten en een bezoekerscentrum. 
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De fietsers fietsen een stuk van de Permekeroute, pauzeren ook in Et-
telgem, om daarna via landelijke wegen terug naar Jabbeke te rijden.
Afstand: maximum 65 km, korter bij slecht weer.
Info: rdebrabander@skynet.be,  050 81 49 32 of  0477 81 22 45 
(na 18 uur).
http://www.compostelagenootschap.be/article.aspx?id=8

Afspraak om 10.45 uur aan het Vrijetijd- en Cultuurcentrum, 
Vlamingveld 40. 
Picknick meebrengen!

Fl
am
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c

Het kanaal Brugge-Oostende in Nieuwege (Varsenare)

Brugge, donderdag 25 mei
heilig-Bloedprocessie: wie stapt mee?
Ook dit jaar nemen Compostelapelgrims deel aan de Heilig Bloedpro-
cessie. Paul De Vlam verzorgt opnieuw de organisatie. 
Pelgrims stappen op in gewone trekkerskleding met gevulde rugzak, 
schelp en eventueel een wimpeltje. 
Naast de gewone pelgrims zijn er zes (desnoods vier) dragers nodig 
om het Jakobsbeeld te dragen. De dragers krijgen een pelgrimspij en 
brengen geen rugzak mee. 

Wie mee wil opstappen stuurt een mailtje naar Paul De Vlam. Kandi-
daat-dragers geven ook hun lichaamslengte door zodat telkens twee 
even grote mannen/vrouwen het beeld kunnen dragen.
paul.de.vlam@telenet.be

Al meer dan acht eeuwen trekt de Heilig Bloedprecessie jaarlijks door 
de straten van Brugge! Ook Compostelapelgrims stappen mee op!



Vl
aa

m
s 

Ge
no

ot
sc

ha
p 

va
n 

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Co
m

po
st

el
a

V
o

o
r

 e
e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t

14

80
Maart  2017¡HOLA!

aFdelinG KeMPen
Kapellen, woensdag 29 maart
Goed voorbereid op pad!
Wat neem je mee? En vooral: wat laat je zeker thuis?
René Henquet brengt een hele rugzak mee met vragen en antwoorden.
En de afdeling zorgt voor een snoepje en een drankje.
Aanvang om 20 uur in zaal De Kroon (Oud Gemeentehuis), Antwerpse-
steenweg 1.
Bijdrage: donativo
Info: christl.beyers@telenet.be, 03 294 51 40

De meeste pelgrims sleuren te veel mee ... Maar overdrijf niet. Als je 
echt van fotograferen houdt, neem dan je fototoestel mee. Als je echt 
graag tekent, vergeet dan je schetsboek niet. Als je echt graag naar de 
vogeltjes kijkt, neem dan je verrekijker mee. 
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aFdelinG leuVen
Van 28 april tot 1 mei
de Gaume: nog maar enkele plaatsen vrij!
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. Via Florenville en Ca-
meleux gaat de tocht naar de abdij van Orval. Overnachting in kamers 
van 6 tot 8 personen.
Op dag 2 wandel je van Orval naar de op een heuvel gelegen kluis en 
kerk van Saint-Walfroy. 
De derde wandeldag wandel je naar het vestingstadje Montmedy. ’s 
Avonds rijd je terug naar de slaapplaats in Saint-Walfroy.
Op dag vier rijd je naar Montmedy om vandaar naar Avioth te wande-
len, een klein dorp met een enorme Mariabasiliek. Van Avioth wan-
del je verder naar Orval om de dag af te sluiten met een goed glas.

Afstanden: plusminus 20 km per dag.
Deelname: € 180, verplaatsing en bagagevervoer in de prijs inbegre-
pen.
Inschrijven tot 31 maart tenzij eerder het maximum aantal deelne-
mers (45) bereikt is. Tegelijk stort je een voorschot van € 50.
Een inschrijvingsformulier vind je op www.compostelagenootschap.be, 
onder Activiteitenkalender.
Info: afdelingleuven@compostelagenootschap.be.

Tijdens de Franse Revolutie werd de 12de-eeuwse abdij grondig verwoest. 
Van 1926 tot 1948 bouwden de trappisten een nieuwe abdij.
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In de verte doemen de torens op van de St.-Maartenskerk in de boven-
stad van Montmédy.
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aFdelinG liMBurG 
nerem, vrijdag 17 maart
Camino sanabrés Plus Fisterra e Muxía
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.
Met excuses van afdeling Limburg voor de foute datum in vorige ¡Hola!.

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  ...

De Virxen da Barcakerk 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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Genk, zaterdag 11 maart
Voordracht: te voet van Genk naar Compostela
2600 km, 109 dagen, drie landen, één bestemming. Luc Reinquin 
vertrok te voet op 24 maart 2016 vanuit Genk naar Santiago de Com-
postela en liep, na 109 dagen stappen, Compostela binnen. Hij vertelt 
over de vele ontmoetingen, de grappige en moeilijke momenten, het 
pelgrimsgevoel en de kracht van de Camino. 
Een voordracht met beelden, genomen tijdens de pelgrimstocht. Aan-
vang om 16 uur in ’t Kliniekske, Noordlaan 6. Einde rond 18 uur.

Luc Reinquin, een gedreven pelgrim!
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aFdelinG MeChelen
Mechelen, vrijdag 5 mei 
Van Couvin naar Vézelay, langs de Via Campaniensis 
Gunnar Walgraeve wandelde in 2011 van Saint-Jean-Pied-
de-Port naar Santiago en maakte daarover een reportage 
voor zijn programma op verschillende lokale radio’s. Zo 
ontstond er een film over de Camino met een mix van beel-
den, interviews en muziek. De film werd goed onthaald 
en Gunnar besloot op de ingeslagen weg verder te gaan. In 
2015 wandelde hij over de Via Campaniensis van Couvin 
naar Vézelay. Het resultaat van deze tocht is een film van 
bijna twee uur, waarvan je op deze avond de hoogtepun-
ten te zien krijgt. Met een verrassend slot in Vézelay.

Van de Couvin naar Reims en Troyes en naar Vézelay met vrije radioreporter Gunnar 
Walgraeve. Zoals de meeste pelgrims liep Walgraeve naar Vézelay langs de Via Campa-
niensis. De gids voor die route kan je kopen in onze pelgrimswinkel.
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Afspraak om 20 uur in zaal De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49.  
Onthaal vanaf 19.30 u.
Geen voorafgaande inschrijving.
Deelname: € 5, drankje tijdens de pauze inbegrepen.

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.
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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.

* Aalst: Compostella

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.
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hoei, zaterdag 13 mei
Pelgrimeren langs de Via Mosana
Met  Zenne-Dender kun je een pelgrimstocht maken van 20 km van 
Hoei naar Andenne. Dat is een traject van de Via Mosana, de pel-
grimsweg die Aken via Luik met Namen verbindt, om er aan te slui-
ten op de Via Monastica. 
Voor  de start biedt de afdeling een koffie of thee aan in Brasserie Le 
Métro tegenover het station. Daarna bezoek je de Collegiale Onze-
Lieve-Vrouwekerk (14de-16de eeuw) om vervolgens via een steil pad 
de stad te verlaten en verder te wandelen door het golvende landschap 
van de Condroz. 
’s Middags picknick je in de historische kasteelhoeve van Solières. Je 
vervolgt dan de tocht via de Col de la Flismes (171 m) om in Andenelle 
opnieuw de Maas te bereiken. Het is dan nog een boogscheut tot aan 
de Heilige Beggakerk in Andenne.
De dag sluit in Andenne met het glas van de vriendschap.

Afspraak in het station van Hoei (Huy) om 10 u. 
De NMBS-parking aan het station is gratis op zaterdag. 
Vergeet je picknick niet. 

Inschrijven doe je door vóór 8 mei een mail te sturen naar afdeling-
zennedender@compostelagenootschap.be, of per post naar Luc De 
Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal. Vermeld naam, lidnum-
mer, aantal personen, trein of auto en een gsm-nummer waarop je 
bereikbaar bent op 13 mei.



Hoei: O. L. Vrouwkerk en citadel
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Deelname: € 10,00, inbegrepen de onthaalkoffie, een drankje tijdens de 
picknick en het glas van de vriendschap.  
De inschrijving is geldig na ontvangst van de mail én het betalen van € 10,00 
op rekening BE16 0017 0228 9574 van het Vlaams Compostelagenootschap, 
Afdeling Zenne-Dender, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen. Vermeld je lid-
nummer en Via Mosana. 
Annuleringen na 8 mei worden niet terugbetaald, tenzij de afdeling er geen 
financiële schade van ondervindt. Alleszins wordt een administratieve kost 
aangerekend.
Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85 of Raymond De Haes 0473 49 40 70.

Nog een opmerking voor treinreizigers: tussen Brussel en Namen wordt fre-
quent gewerkt tijdens de weekends. Soms zijn er aanpassingen van de uurre-
geling. Raadpleeg dus enkele dagen vooraf de uurregeling op www.b-rail.be.

 Andenne, St.-Beggakerk.
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aFdelinG zuidWest
ieper, zondag 21 mei
heuvelwandeling
Een wandeling door de Ieperse heuvels. 
’s Voormiddags wandel je 8 km, ’s namiddags kun je kiezen tussen 
4 en 7 km. 
‘s Middags kun je een dubbele reuzeboterham eten met kaas of hesp 
(€ 5,50 ) of met huisgemaakte paté (€ 6,50). Drank niet inbegrepen. 
Picknicken is niet mogelijk.
Vertrek om 10.30 uur stipt op de parking van het Provinciaal Domein 
De Palingbeek, Palingbeekstraat in Zillebeke.
De inschrijving is pas definitief na betaling van het juiste bedrag op 
rekening BE80 0017 0228 9877 van afdeling Zuidwest, Elfde julilaan 39, 
8520 Kuurne. 
Inschrijven vóór 17 mei via afdelingzuidwest@compostelagenootschap.be.
Info: Frans Maertens, afdelingzuidwest@compostelagenootschap.be, 
056 35 57 88.

De Palingbeek: 230 ha natuur rond het nooit helemaal gerealiseerde 
kanaal Ieper-Komen. Bomkraters, betonconstructies en de vele mili-
taire kerkhoven in de omgeving getuigen van de WO1-jaren.

andere orGanisatoren
heverlee, zaterdag 29 april 
Broederlijk Delen organiseert een tocht van 45 km tussen Heverlee 
en St.-Truiden. 
Vertrek tussen 6 en 8 uur aan de Parkabdij. 
Deelname € 25, bevoorrading, avondmaal en gps-toestel inbegrepen.
Van elk team, twee tot vier personen, verwacht Broederlijk Delen dat 
het aan fondsenwerving doet en ca. € 500 inzamelt.
www.dwarsdoordeboerenbuiten.be



23

80
Maart  2017¡HOLA!

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGs de PelGriMsWeGen

Via Brabantica
les frères et les sœurs de Jérusalem verlaten Brussel
Enkele meters voorbij de Hallepoort loopt de Via Brabantica langs de 
parochiekerk van Sint-Gillis. De kerk is en was sinds 2001 de kerk van 
de Les Frères et les Sœurs de Jérusalem. Ook voor anderen is en was de 
kerk een thuis. Door de recente hervorming van de parochies in het 
Brusselse werd de kerk een concentratiekerk voor parochiale activi-
teiten. Het samen-leven werd daardoor nog moeilijker en een verhuis 
naar een andere kerk in het Brusselse bleek niet haalbaar. Einde juni 
vertrekken de broeders en de zusters definitief. De mooie liturgie en 
prachtige gezangen zullen niet weinig mensen missen. Veel pelgrims 
maakten er kennis mee, in Brussel, maar vooral in Vézelay, of mis-
schien in Parijs.
http://jerusalem.cef.fr

Velen zullen vertrek van Jeruzalem-zusters en –broeders als een verlies 
beschouwen.
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Via Francigena
Wie te voet wil pelgrimren naar Rome kan aankloppen bij de vrien-
den van de Via Francigena in België. Op 4 maart en op 1 april in de 
Cercle des Voyageurs, Lievevrouwbroersstraat 18 in Brussel. Van 15 
tot 18 uur. 
www.viafrancigena.be, viafrancigena.belgium@gmail.com, 
0473, 25 21 10.
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Via limburgica. Kessenich: wijziging!
De Via Limburgica start in Thorn. Het eerste dorp voorbij de grens is 
Kessenich. Net voorbij Kessenich kun je de weg, zoals beschreven in 
onze gids, niet meer volgen. Dat heeft te maken met de grintwinning 
en heraanleg van wegen. 
Uiteraard zullen we een en ander aanpassen.
Over een korte afstand loopt in dat noordoosthoekje van het land ook 
een Nederlandse Jakobsroute, blauw-geel bewegwijzerd, met pelgrim. 
Daarover voeren we binnenkort een gesprek met onze Nederlandse 
collega’s, één route is wenselijk. Maar voorlopig kun je aan de grens 
beter kiezen voor de Nederlandse route. Voorbij Ophoven kom je 
vanzelf weer op de Via Limburgica.

Via Brugensis, nog even wachten ... maar toch al hulp!
Er zijn wat problemen met de Via Brugensis. Enerzijds zijn de Franse 
IGN-kaarten op schaal 1 50 000 afgeschaft. Inscannen kan ook niet meer 
want één kaart is echt onvindbaar.  Het ziet ernaar uit dat we voor de 
cartografie van alle gidsen stilaan moeten overschakelen op een ander 
soort cartografie.  De Via Brugensis loopt van Vlissingen via Breskens, 
Sluis, Brugge en Roeselare naar Menen. Daar ga je de grens over. Via 
Rijsel (Lille), Lens en Arras wandel je naar Amiens. Ook in Frankrijk 
blijft de naam behouden: Voie de Bruges. 
Documenten waarmee je van Menen naar Arras kunt wandelen vind 
je op http://compostelle-nord.com/. Klik op Voies jacquaires. Je vindt er 
de livrets numériques voor de trajecten Menin-Lille, Lille-Lens en Lens-
Arras. Voor de laatste twee kan je ook klikken op Documents à télécharger.De kathedraal van Lille: kleur brengt leven!
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De routebeschrijving naar Lens (vanaf Meurchin) en verder naar Arras 
vind je ook op http://artois-compostelle.wixsite.com/stjac. 
Met de informatie op deze site wandel je ook verder naar Amiens. 
De zelf getekende kaartjes zijn wel eenvoudig. 
Op http://beauvaiscompostelle.blogspot.be/p/amiens-mantes-par-beauvais.html 
vind je routebeschrijvingen en kaarten voor de weg van Amiens naar 
Beauvais en verder voor de weg naar Chantilly (richting Parijs) of de 
weg naar Épernon (vlakbij Chartres). Vanaf Chartres volg je de GR 655 
naar Tours.
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Amiens, het verhaal van Jakobus in de grootste (en mooiste) gotische 
kathedraal andere routes naar Frankrijk

Er leiden natuurlijk enorm veel wegen naar het zuidwesten van 
Frankrijk en je kan er ook zelf een maken, daar is niks tegen.
-  Onze topogids voor de Via Scaldea leidt je van Vlissingen naar Gent, 

Oudenaarde, Doornik, Sebourg (omgeving Valenciennes), Moissac 
en Château-Porcien tot in Reims. Van Reims kun je verder langs de 
Via Campaniensis tot in Vézelay. Voor die weg  kun je in onze pel-
grimswinkel de gids kopen van RP51. Keuzemogelijkheden in Véze-
lay krijg je in een volgende ¡Hola!.

-  Wie naar Parijs wil kan dat doen vanuit Reims (daarvoor heeft RP 
51 ook een gids,  zie www.randonneurs-pelerins.com, maar als je de 
Via Scaldea volgt is het logischer dat je dat doet vanuit Mortagne du 
Nord of vanuit Maroilles.

In Mortagne du Nord – kort na de grens - loopt een bewegwijzerde 
route naar Cambrai (Kamerrijk) en verder naar Saint-Quentin. Kaar-
ten vind je op https://saintjacquesenboulangrie.wordpress.com. Via Scaldea, het versterkt kerkje van Parfondeval
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In Maroilles kun je ook naar Saint-Quentin. Kaarten en de routebe-
schrijving vind je in onze topogids voor de Via Brabantica/Via Gallia 
Belgica. De Via Brabantica loopt van Breda of Bergen op Zoom via 
Antwerpen, Brussel, Nijivel en Maubeuge naar Saint-Quentin.
Vanuit Saint-Quentin wandel je via Compiègne naar Parijs. Daarvoor 
kun je terecht op www.casajac.org.
Overigens bestaat er ook een GR-gids voor de route Brussel-Saint-
Quentin-Parijs-Tours (GR 655).
Meer info op http://grsentiers.org, www.groteroutepaden.be, 
www.mongr.fr.
- Tot slot: ook vanuit de Franse Westhoek werkt men aan een Com-

postelaroute. Van Hondschoote tot St.-Omer is die al bewegwijzerd. 
En er is ook een verbinding met het vlakbij gelegen Veurne. 

Voorlopig zul je het in St.-Omer enkele kilometers zelf moeten uitzoe-
ken om dan de kronkelende GR 145 te nemen naar Arras.
Meer info: http://pelerinsduwesthoek.e-monsite.com. Chartres, de kathedraal. Werelderfgoed.

 Vézelay, de Magdalenabasiliek
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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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Media, erFGoed, tentoonstellinGen, ConCerten
utrecht, tot 20 augustus
Maria, het complete levensverhaal
Het Museum Catharijneconvent pakt uit met een grote tentoonstel-
ling over de meest afgebeelde vrouw ter wereld: Maria. Het complete 
levensverhaal komt daarbij aan bod, van oermoeder tot hemelse ko-
ningin. Je maakt in het museum een reis langs zeven thema’s: Oer-
moeders en godinnen, Oost en West, Het Leven van Maria, Devotie, 
Maria in de hedendaagse kunst, Moeders in andere religies en natuur-
lijk ook Processies en bedevaarten. Rode draad is haar veelbewogen 
leven, verbeeld door kunstenaars als Joos van Cleve, Rubens, Rem-
brandt en Jan Toorop.
Gesloten op maandag.
www.catharijneconvent.nl 

Maria met kind in bloe-
menkrans. Anton van der 
Baren, ca. 1650. Museum 

Catharijneconvent.

Roosenkrans. Maria Roosen, 2008-2016. Courtesy the artist, Galery 
Fons Welten, Amsterdam & Roberto Polo Gallery, Brussel.
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Mogen we jouw tattoos ook eens zien? 
Ook de eigen huid kan soms een medi-
uim zijn.Tijdens de laatste pelgrimsze-
gen toonde een pelgrim fier aan onze fo-
tograaf twee tattoos op zijn benen. 
De ene tattoo toont de pelgrim naar een 
tekening van Pieter Bruegel de Oude, de 
andere toont een jakobsschelp gecom-
bineerd met het rode zwaard, een ver-
wijzing naar de militaire ridderorde van 
Sint-Jakob. Die orde ontstond in de toen-
malige strijd tegen de Moren. 
Er zijn wel meer pelgrims die tattoos la-
ten plaatsen. Een kwarteeuw geleden 
was dat nog bijna ondenkbaar, vandaag 
is het plaatsen van een tattoo voor een 
aantal pelgrims een van de pelgrimsritu-
elen.
We hebben vroeger al eens een reeks 
getoond in ¡Hola! en willen graag nog 
meer, recente tattoos tonen. Liefst met 
een verhaaltje van twee regels.
Waarom liet jij een pelgrimstattoo plaat-
sen? Mogen we jouw tattoo eens zien? 
En waarom liet jij die tatoeage zetten?
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lezersBrieVen, BloGs  en zoeKertJes

naar Compostela wandelen, fietsen ... of loPen!
Ik ben kankeronderzoeker op Gasthuisberg aan de KU Leuven en 
papa van een zoon met kanker, Pieter. Toen Pieter 13 was, werd bij 
hem een hersentumor vastgesteld in een ver gevorderd stadium. De 
prognose was zeer slecht en hij werd heel zwaar behandeld: een com-
binatie van chemo, radiotherapie en chirurgie. We zijn nu vijf jaar 
verder en we hebben onze Pieter nog steeds bij ons. 
Uit dankbaarheid en uit respect voor zijn strijd en van vele andere lot-
genoten, ben ik van plan om deze zomer van Leuven naar Santiago 
de Compostela te lopen in vijf weken, 80 à 100 km per dag. Ik neem 
een rugzak mee vol boodschappen en berichten van kankerpatiënten. 
Met deze berichten wil ik op een symbolische wijze de strijd, het ver-
driet en de angst, maar ook de hoop en de vreugde van onze zoon Pie-
ter en vele andere kankerpatiënten meenemen. Bovendien wil ik met 
mijn tocht aan fondsenwerving doen voor het Leuvens Kankerinsti-
tuut - LKI, omdat kankeronderzoek essentieel is om levens te redden. 

Wie meer info wil of een berichtje wil meegeven kan kijken op 
http://www.post-voor-compostela.be 
en kan zich daar inschrijven op onze nieuwsbrief. 
Mijn verhaal was ook te beluisteren op Radio 1 in het programma 
Touché: https://radio1.be/wat-raakt-johan-swinnen  

Graag wil ik jullie nog danken voor de zeer fijne en warme ontvangst 
in Mechelen en voor de zeer nuttige informatie.
Vriendelijke groet, Johan Swinnen
www.uzleuven-kuleuven.be/lki 

Professor Johan Swinnen
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Van Gibraltar naar Compostela
Ons lid nr. 193, stapt voor een derde keer naar Compostela. Hij vertrekt op 
8 maart in Gibraltar en volgt de Camino del Estrecho, de Vía de La Plata en 
de Camino Sanabrés.
Zijn tocht kun je volgen op: https://zilverblogje.blogspot.be

Camino de alba
Verleden jaar hebben we de Camino del Alba gelopen van Xàbia aan de 
Middelandse zee naar Almansa en verder via de Ruta de la Lana naar de At-
lantische zee tot Muxía en Fisterra. Wie interesse heeft kan onze dagelijkse 
blog nog lezen: http://miskapancho.blogspot.be/?m=1 
Frank Pierré en Maria Vermeulen
N.v.d.r. Zie ook www.caminodelalba.com 

het écht betere werk!
Erg weinig sites van pelgrims halen het niveau van de website van Nico 
Bringmans: goed geschreven blogs van al zijn camino's, albums met knap-
pe foto’s, filmpjes en zelfs goed geselecteerd nieuws en verhalen over de 
camino's. Pakkend soms. Kijk maar eens naar Camino sin limites, het verhaal 
van twee broers die de Camino Francés lopen met hun gehandicapte broer. 
Voeg deze website maar toe aan je favorieten!  http://nicoaandewandel.eu.

Fiets te koop
Ik verkoop mijn reisfiets en fietstassen:een herenfiets Koga Myata Travler, 
zilverkleurig, maat 54, bouwjaar 2010, met grijze fietstassen.
Mijn vraagprijs is € 800.  Jan Peeters, similaan@yahoo.com

Nico Bringmans met vier broers-mede-
pelgrims bij aankomst in Compostela
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