
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen 

hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Aankomst in Santiago de Compostela. Het regent ... En ook regen kan best aangenaam zijn. Nee ...? 
Stuur ons jouw verhalen van regendagen op de Camino.  Ze interesseren ons, en vooral de lezers, de andere (kandidaat-)pelgrims.
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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, Paul De Marez, Johan De Ridder, Paul De Vlam, 
Luc Holsters, Paul Linders, Frans Maertens, Herman Troukens, 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 13 mei   Edegem. Wandeling ‘groene hoekjes’

Zaterdag 13 mei   Hoei. Wandeling Via Mosana

Donderdag 18 mei   Maaseik. Pelgrims vertellen

Zondag 21 mei   Zillebeke. Wandeling

Donderdag 25 mei   Brugge, Heilig Bloedprocessie

Zaterdag 27 mei   Pelgrimage naar Tongeren

Zaterdag 3 juni   Brussel. St.-Jakobsprocessie

Dinsdag 13 juni   Kapellen. Naar Sint-Olav in Trondheim

Dinsdag 25 juli   Kemzeke, Sint-Jakobsviering

Van 15 tot 17 september  Via Brabantica, van Antwerpen tot Grimbergen
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 ’t Genootschap
nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWs
Élke zaterdag: infopunt!
Het  secretariaat van het Genootschap, Frederik de Merodestraat 18 in Meche-
len, is elke zaterdag van 10 tot 16 uur open als infopunt, óók in juli en augustus, 
behalve op feestdagen en tijdens de kerst- en de paasvakantie. 

Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht voor te be-
reiden. In het totaal zijn er een veertigtal vrijwilligers actief in het infopunt. 
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets 
kopen uit de pelgrimswinkel, een credencial en stempelboekje aanvragen en 
boeken uit de bibliotheek raadplegen.
Dit zijn de vrijwilligers, actief in mei en juni.
Zaterdag 6 mei: Martine Maes, Emannuel Velghe, Luc Holsters, Jacques Tack
Zaterdag 13 mei: Yvonne Roelof, Jos Helsen, Magda Cumps, Luc Demeulenaere
Zaterdag 20 mei: Marc Frederickx, Willy Beyers, Dees Van Caeyzeele, Alex Cusse
Zaterdag 27 mei: Jelle Nuyts, Luc Demey, Jean Smeets, Madeleine Pinxten
Zaterdag 3 juni: Jos Belmans, Jan De Proft, Hanny Pouderoyen, Inge Peeraer, 
      Eric Bastiaensen
Zaterdag 10 juni: Clark Trappeniers, René Henquet, Paul Linders, Jos Helsen
Zaterdag 17 juni: Daniël Dierickx, Thomas Eerdekens, Richard Asselberghs, 
      Andrea Grootaers
Zaterdag 24 juni: Jos Belmans, Richard Anthone, Patrick Maene, 
      Annemie Vanderschoot
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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
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Pelgrimeren is je huis verlaten
om thuis te komen bij jezelf  ...
De werkgroep Spiritualiteit verzorgt inhoudelijk belangrijke algeme-
ne activiteiten van het Compostelagenootschap zoals de terugkom-
dag, de pelgrimszegen en het feest van Sint-Jakob. 

Maar de werkgroep wil de pelgrim ook de camino meer spiritueel 
laten beleven. Graag zouden wij onze werkgroep verruimen en ver-
rijken met enkele medewerk(st)ers die zich hiervoor willen inzetten. 
Iets voor jou? Meld je dan bij Luc De Bolle, luc.de.bolle1@telenet.be.
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Brussel, zaterdag 3 juni
sint-Jakobsprocessie. en tweede Compostelafestival.
Ook dit jaar trekt de St.-Jakobsprocessie van de O.L.Vrouw-van-de-Goe-
de-Bijstandskerk naar de Kapellekerk. 
Het meegedragen Jakobsbeeld is een schenking van de Xunta de Gali-
cia (1992) aan de stad Brussel en kreeg een plaats in de Kapellekerk. In 
dezelfde kerk staat een meelijwekkend beeld van Nostra Señora de So-
ledad, uit Spanje meegebracht door infante Isabella. Pieter Breughel ligt 
er begraven.
De processie trok zeker al uit in 1502 maar werd door Jozef II afgeschaft.
We nodigen alle leden uit om aan de processie deel te nemen, bij voor-
keur met jakobsschelp.

De dag begint om 10.30 uur met een pelgrimsmis in de Onze-Lieve-
Vrouw-van-de-Goede-Bijstandkerk aan de Kolenmarkt.
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Na de mis vertrekt de processie naar de Kapellekerk. Rond 13 uur 
drinken de deelnemers er een glas van de vriendschap. 
Daarna kun je nog naar allerlei manifestaties in het kader van het 
tweede Compostela Festival, een feest georganiseerd door het twin-
tigjarige Centro Galego de Bruxelas (la Tentation, Lakensestraat). Dat 
feest duurt tot zondagavond. Tientallen kunstenaars uit Spanje en 
België zijn daarbij betrokken.
De opzet is om de verschillende culturen langs de caminos naar Com-
postela in beeld te brengen.
www.festivalcompostela.be 
www.centrogalego.jimdo.com

Kemzeke, dinsdag 25 juli
Feest van sint-Jakob
Op 25 juli viert de kerkgemeenschap het feest van St.-Jakob-de-Meerde-
re. Het Genootschap viert mee, dit keer in de Jakobskerk van Kemzeke.
Op het programma:
9.30 uur  Verwelkoming met koffie in het parochiecentrum 
    ‘t Koerken van Kemzeke (Molenstraat 13)
11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het 
    pelgrimskoor Adalard van Aubrac o.l.v.Johan De Ridder
 12.30 uur Aperitief en feestmaaltijd in het parochiecentrum 
 14.00 uur Keuzeprogramma: 
    - bezoek aan de expo naar aanleiding van 900 jaar 
    Kemzeke in de St.-Jakobskerk met John Buysse De vooral neogotische 

St.-Jakobskerk in 
Kemzeke.
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Enkele jacobalia uit de Kemzeekse kerk: een houten Jakobus (19de eeuw), een 
houten borstreliekhouder (18de eeuw) en een bij de jezuïeten gekocht boek over 
het leven van St.-Jakob-de-Meeerdere (18de eeuw).

  - wandeling in het Stropersbos o.l.v. Jules Van Wambeke 
  - ofwel gezellig ontmoetingsmoment in café De ware Jakob

Prijs : receptie met hapjes, warm en koud buffet 25 euro per per-
soon, drank niet inbegrepen. 
Inschrijven tot 19 juli. 
Het inschrijvingsformulier kun je hier downloaden. Je verstuurt 
het liefst per e-mail aan afdelinggent@compostelagenootschap.be. 
Of per post aan aan Johan De Ridder, Woeringenstraat 71, 9000 
Gent. 
De inschrijving is slechts geldig na betaling op rekening
BE06 2800 5620 0322 (BIC:GBABEBB) van het Vlaams Composte-
lagenootschap met vermelding Feest St.-Jakob Kemzeke.
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aFdelinG antWerPen
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 afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be 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 15 tot 17 september
drie dagen Via Brabantica!
Met een driedaagse Via Brabantica viert afdeling Antwerpen  het eer-
ste lustrum van de pelgrimsherberg in het Antwerpse Sint-Julianus-
gasthuis.
De Via Brabantica loopt vanuit Breda of Bergen op Zoom via Kapellen 
naar Antwerpen en verder naar Frankrijk. 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. Je wandelt 
daarna 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 kathedraal. Ook in 
Mechelen logeer je in de jeugdherberg. 
Van Mechelen wandel je de laatste dag naar de norbertijnenabdij van 
Grimbergen. 
Voor de terugreis naar Antwerpen is er een bus voorzien.
Gemiddeld wandel je 19 km per dag.

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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Langs de Zenne, tussen Mechelen en Grimbergen

Je
f V

an
 L

in
t



9

82
Mei  2017¡HOLA!

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.
Info: 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-Marktgevels. Gotisch met barokinterieur, 
gebouwd door vijf generaties Keldermans.
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aFdelinG BruGGe  
Brugge, donderdag 25 mei
heilig-Bloedprocessie
Eeuwenlang trokken pelgrims langs Brugge naar 
Compostela, Rome, Tours, Jeruzalem en vele an-
dere pelgrimsoorden. Ze trokken van klooster 
naar klooster om te overnachten en van kerk naar 
kerk om er onder andere belangrijke relieken te 
vereren. Een belangrijke reliek in Brugge was en 
is die van het Heilig Bloed in de gelijknamige ka-
pel. Jaarlijks, en al sinds de vijftiende eeuw, stelt 
de Heilig Bloedprocessie die verering extra in de 
kijker. Maar er was meer in Brugge. In de Onze-
Lieve-Vrouw-van-de-Potterie gingen pelgrims bo-
vendien destijds bidden bij een miraculeus Maria-
beeld, in het St.-Janshospitaal klopten ze aan bij de 
heiligen Ursula, Ghislenus en Cornelius.
Ook dit jaar nemen Compostelapelgrims deel aan 
de Bloedprocessie. Of je ook nog mee kunt opstap-
pen moet je vragen aan Paul De Vlam.
paul.de.vlam@telenet.be

Al meer dan acht eeuwen trekt de Heilig Bloedprocessie jaarlijks door 
de straten van Brugge! Ook Compostelapelgrims stappen mee op!
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aFdelinG KeMPen
Kapellen, dinsdag 13 juni
op pelgrimstocht, van de lage landen naar het hoge noorden
Paul De Marez vertrok, na eerdere tochten naar Santiago de Compos-
tela en Rome, op pelgrimstocht naar Trondheim in Noorwegen. Daar 
was in de middeleeuwen het populaire pelgrimsoord Nidaros, met het 
graf van Sint-Olav, de heilige koning die Noorwegen kerstende. Een 
tocht van 2700 km, langs Jakobswegen in de omgekeerde richting, 
over de Deense Ossenweg en het historische Olavspad  door Noorwe-
gen. Een tocht tussen antipoden, van  het graf van de Kortrijkse Zalige 
Broeder Isidoor naar een verdwenen graf van een heiligverklaarde on-
barmhartige veldheer in een prachtig natuurlandschap. Een tocht ook 
vol verwondering, onderweg zoekend naar het God.
Aanvang om 20 uur in zaal De Kroon, Oud Gemeentehuis, Antwerp-
sesteenweg 1.
Deelname: donativo.  Inschrijven vóór 10 juni via:
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.
Slechts 60 plaatsen beschikbaar!

Honderden kilometers weidse natuur. 
De ruïne is al wat rest van de twaalfde-
eeuwse kathedraal in Hamar.
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http://pilegrimsleden.no/en/map
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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 Cami-
no met een mix van beelden, interviews en muziek. 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 hoogte-
punten te zien krijgt. Met een verrassend slot in Vézelay.
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.
www.vrijeradio.be/voorstelling

Van de Couvin naar Reims en Troyes en naar Vézelay met lokale 
radioreporter Gunnar Walgraeve. Zoals de meeste pelgrims liep Wal-
graeve naar Vézelay langs de Via Campaniensis. De gids voor die route 
kan je kopen in onze pelgrimswinkel. 
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aFdelinG zenne-dender
hoei, zaterdag 13 mei
Pelgrimeren langs de Via Mosana
Met  Zenne-Dender kun je een pelgrimstocht maken van 20 km van 
Hoei naar Andenne, een stuk van de Via Mosana die Aken met Namen 
verbindt. Je sluit er aan op de Via Monastica. 
Voor  de start biedt de afdeling een kop koffie of thee aan in Brasserie Le 
Métro tegenover het station. Daarna bezoek je de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk (14de-16de eeuw) en vervolgens verlaat je via een steil pad de stad 
en wandel je verder door het golvende landschap van de Condroz. 
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Hoei: O. L. Vrouwkerk en citadel
 Jo

ha
n 

D
e 

Vr
ie

nd
t

 Jo
ha

n 
D

e 
Vr

ie
nd

t

’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 
St.-Beggakerk in Andenne. Daar volgt nog het glas van de vriendschap.

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

Inschrijving: stuur vóór 8 mei een mail naar 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be, 
of per post naar Luc De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal. Ver-
meld naam, lidnummer, aantal personen, trein of auto en een gsm-
nummer waarop je bereikbaar bent op 13 mei.
Deelname: € 10, inbegrepen de onthaalkoffie, een drankje en het glas 
van de vriendschap.  
De inschrijving is geldig na ontvangst van de mail én het betalen van 
€ 10 op rekening BE16 0017 0228 9574 van het Vlaams Compostela-
genootschap, Afdeling Zenne-Dender,  2800 Mechelen. Vermeld je 
lidnummer en Via Mosana. 
Annuleringen na 8 mei worden niet terugbetaald, tenzij de afdeling er 
geen financiële schade van ondervindt. Alleszins wordt een adminis-
tratieve kost aangerekend.
Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85 of Raymond De Haes 0473 49 40 70.

Treinreizigers opgelet!. Raadpleeg enkele dagen vooraf de uurregeling 
op www.b-rail.be. Soms zijn er wijzigingen als gevolg van werken tus-
sen Brussel en Namen.
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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 dub-
bele reuzeboterham eten met kaas of hesp (€ 5,50 ) 
of met huisgemaakte paté (€ 6,50). Drank niet inbe-
grepen. Picknicken is niet mogelijk.
Vertrek om 10.30 uur stipt op de parking van het 
Provinciaal Domein De Palingbeek, Palingbeek-
straat in Zillebeke.
De inschrijving is pas definitief na betaling van het 
juiste bedrag op 
rekening BE80 0017 0228 9877 van afdeling Zuid-
west, Elfde julilaan 39, 8520 Kuurne.

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

Op https://www.youtube.com/watch?v=5oQqTuixG8o vind je een 
filmpje over de geschiedenis van het gebied.

Inschrijven vóór 17 mei via afdelingzuidwest@compostelagenootschap.be.
Info: Frans Maertens, afdelingzuidwest@compostelagenootschap.be, 056 35 57 88.
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andere orGanisatoren
met medewerking van het Compostelagenootschap

aalst, woensdag 17 mei
Compostella, de film van Freddy Mouchard
Emmaüs wil een ruimte zijn voor zinzoekers en zoekende gelovigen. 
Je kunt ook daar op 17 mei naar de film van Freddy Mouchard gaan 
kijken: Compostella.  
Drie jaar lang volgde Freddy Mouchard pelgrims op hun route naar 
Compostela. Dat resulteeerde in een erg mooie spirituele film. 
Onze voorzitter, Luc De Bolle, leidt de avond in en beantwoordt daar-
na al je vragen.
Aanvang om 19.30 uur. 
Adres: Louis D’Haeseleerstraat 15. 
Wil je erbij zijn, bel dan even naar 0479 24 58 04.
Een trailer vind je op www.contactfilm.nl/films/compostella of op 
https://freddymouchard.com/compostelle.
www.emmaushuis.org
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Maaseik, donderdag 18 mei
Pelgrims vertellen over hun tocht
Pelgrims en  hun voettocht naar Compostela. Hun motieven, hun 
wedervaren, ontmoetingen, herinneringen  ... Daarover verneem je 
meer in een ontmoeting met Maaseikse pelgrims uit Maaseik.
Maaseik ligt op de  Via Limburgica en het Jakobskerkenpad.
Afspraak om 20 uur in de zaal boven De Beurs, Markt 7. 
Deelname: gratis.
Info: r_claes_msk@yahoo.com,  089 56 74 40.
Een activiteit van Davidsfonds Maaseik in samenwerking met het 
Compostelagenootschap. 

Hoe verschillend de motieven en de bevenissen ook zijn, voor vrijwel 
alle pelgrims is een camino een meer dan belangrijke ervaring in hun 
leven. Er is een leven voor de camino en na de camino  ...

Fe
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tongeren, zaterdag 27 mei
Pelgrimeren naar Maria
Tongeren is al sinds de vierde eeuw een mariaal bedevaartsoord. 
De jongste jaren ontstond een samenwerkingsverband tussen het 
dekenaat, vrijwilligers van de Kroningsfeesten, wandelclubs en het 
Compostelagenootschap. Zij organiseren pelgrimstochten de vierde 
zaterdag van mei. 
Alle tochten starten met een pelgrimszegen en inspirerende teksten 
voor onderweg en eindigen met een pelgrimsmis om 18.30 uur in de 
basiliek.
De Tongerse Wandelvrienden organiseert de Jekerdalpelgrimage, 
met vervoer naar een hele reeks vertrekplaatsen: Voeren, Maastricht, 
Eben-Emael, Bassenge en Glons. In Eben-Emael en Bassenge kun je 
kiezen tussen een groep doorstappers en een recreatieve groep. 
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Inschrijven doe je vóór 20 mei via www.partnerwalk.be of 0471 41 13 
20. Dan moet ook het inschrijvingsgeld betaald zijn. 
Partnerwalk organiseert plaatselijke tochten in en rond Tongeren zelf 
(5-10 km) die op eigen ritme gestapt kunnen worden. Om 13 uur start 
een begeleide pelgrimstocht van 10 km rond Tongeren. 
Alle praktische informatie vind je op de website van de dekenij: 
www.dekenaattongeren.be/pelgrimage.

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGs de PelGriMsWeGen

san toribio, Camino lebaniego: heilig Jaar!
San Toribio, een franciscanerklooster niet ver van Potes, Cantabrië, is, 
samen met Compostela en Rome, een van de weinige pelgrimsoorden 
die het recht hebben om een Heilig Jaar te organiseren. Op 24 april 
werd de Puerta del Perdón van San Toribio geopend in het bijzijn van 
kerkelijke en burgerlijke gezagsdragers en enkele duizenden gelovi-
gen. Dat Heilig jaar of Año Jubilar moet voor de regio ook een toeris-
tisch succes worden. 
San Toribio, een klooster met een enorme kruisreliek, was al eeuwen 
geleden een halte op de weg naar Compostela. Op de Camino Leb-
aniego. Een reportage daarover kon je onlangs lezen in De Pelgrim. 
www.caminolebaniego.com
www.valledeliebana.info 
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Potes, met de Torre del Infantado, aan de voet van de Picos de Europa. 
Nog enkele kilometers en je bent in San Toribio.

Het befaamde kruis van San Toribio.
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een tweede kruis, een tweede año Jubilar
Aan de oostkust beginnen een hele reeks camino's: Levante, Sureste 
enz. met vertrek uit Valencia, Cartagena, Alicante e.a. Een duidelijk 
overzicht is er ons inziens nog altijd niet. Er loopt onder meer ook een 
Camino de la Cruz van Cartagena via Murcia en Mula naar Caravaca 
de la Cruz. Ook daar is er een kruisreliek en ook daar vieren ze een 
groots opgezet Año Jubilar. 
www.murciaturistica.es/camino-de-la-cruz  

routes, kort
* Via Podiensis. Koers! Op 10 juni is er een Grand Trail de Saint-Jacques 

op de GR 65, vanaf Saugues, richting Le Puy.
 Op 16 juli arriveert de Ronde van Frankrijk in Le Puy en de dag 

daarna is er ook een rustdag. Dat betekent dat er op die dagen logies-
problemen kunnen zijn.

* Camino Francés. Op de laatste paar honderd kilometer van de Camino 
Francés kan het in het hoogseizoen erg druk zijn. Een goed alternatief 
is de Camino de Invierno, 209 km van Ponferrada naar A Laxe op de 
Camino Sanabrés. Vandaar is het nog 50 km naar Santiago.

 www.caminodeinvierno.com
* Ook op Sardinië blijkt er sinds kort een camino te zijn: de Cammino 

di Santu Jacu, van zuid naar noord.
 Alle nodige info vind je op de mooie website www.camminando.eu. 
 En dan? Op Corsica is er geen camino, maar het ligt voor de hand 

dat je dan de GR 20 loopt van zuid naar noord. Info over jacobalia in 
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Corsicaanse kerken vind je wel op 
 www.compostelle-paca-corse.info/chemins-region-paca.
 En dan? De boot naar Genua, naar Marseilles of Nice? Vervolgens 

de Voie d’Arles of de Chemin du Piémont Pyrenéen en verder naar 
Compostela … een mooi avontuur.

 Informatie over andere Italiaanse pelgrimswegen vind je op 
 www.pellegrinibelluno.it.

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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enkele nieuwe albergues
* Via Monastica. Jos Sempels en Nadia Alaerts stapten al enkele keren naar 

Compostela. Ze willen nu graag hun huis openstellen voor pelgrims. Ze 
wonen niet ver van de Via Monastica: Kruisstraat in Diest Molenstede. 

 013 33 71 92, nadia_alaerts@hotmail.com
* Via Tolosana. De gîte van Bazièges bestaat niet meer. Les Amis des Che-

mins de Saint-Jacques en Occitanie opende een nieuwe gîte in Ayguyes-
vives. 

 Prijs: € 15, ontbijt inbegrepen. 
 Adres: Rue Chemin de la Tuilerie 8; 05 34 66 30 09.
* Via Turonensis. In Dissay, tussen Châtellerault en Poitiers, is er een 

nieuwe pelgrimsgîte. Met keuken. Plaats voor zes personen, in het post-
gebouw. Prijs: € 8. 

 Bellen naar 0468 70 81 75. 
* Camino del Norte/Camino Primitivo. In Carda, op de verbinding tus-

sen de Camino del Norte en de Camino Primitivo, opende onlangs La 
Payariega een privéalbergue met zes bedden. Donativo.

 651 068 840, cardaenelcamino@gmail.com 
* Camino de la Cruz. In Mula kun je nu bij de clarissen terecht in een 

hospidería. Er is plaats voor 14 pelgrims. Prijs: € 20, ontbijt inbegrepen.
* Camino Portugués. In Milladoiro opende de Asociación de Amigos 

do Camiño Portugués een nieuwe albergue. Geen kleine realisatie, er is 
plaats voor 68 pelgrims. Moderne inrichting. Je kunt zelfs reserveren. De 
nieuwe herberg ligt op 8 km van Santiago. Iets anders, en vandaag eerder 
zeldzaam: in  Milladoiro werd onlangs ook een nieuwe kerk ingewijd.

 http://asociacioncaminoportuguesmilladoiro.gal 
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nieuwe pelgrimsgidsen
* Bij Editions Lepère verscheen een nieuwe editie van Le Chemin Portu-

gais ou Via Lusitana. Lisbonne-Fatima-Porto-Compostelle-Fisterra .
 Prijs: € 20. Verkrijgbaar in onze winkel.
 www.chemin-compostelle.fr
* Bij Conrad Stein Verlag verscheen de tweede editie van de gids voor 

de Jakobsweg Via Lusitana. Let op, het gaat niet om dezelfde Via 
Lusitana maar om ‘een’ oostelijke route, 940 km, van de Algarve 
naar Ourense. Ons inziens een foute naamgeving, Lusitana wordt 
gebruikt voor de weg vanuit Lissabon. In het oosten heb je wel de 
Camino do Este de Portugal. Die vertrekt in Tavira, is deels beweg-
wijzerd en loop voor het grootste deel over geasfalteerde wegen. We 
kunnen ons niet indenken dat een outdooruitgeverij als Stein een 
gids uitgeeft voor 940 km asfalt.

 Overigens zijn die Steingidsen kleine, erg handige gidsen. 
 Prijs, € 16,90.
* Nog bij Stein verscheen een tweede editie van Spanien: Mozarabischer 

Jakobsweg, een gids voor de camino van Granada via Cordoba naar 
Mérida op de Vía de la Plata. Zoals altijd met vrij eenvoudige maar 
goede kaartjes, reliëfprofielen, een duidelijke routebeschrijving en 
adressen voor onderdak en bevoorrading.

 Prijs: €16,90.
 www.conrad-stein-verlag.de
* Concurrent Bergverlag Rother – gelijkaardige gidsen – publiceerde 

een derde editie van Jakobswege in der Schweiz.
 Prijs: € 14,90.
 www.rother.de
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* Spaanstalige gidsen. Anaya pakt uit met een gids voor de Camino 
Francés van gereputeerd camino-auteur Anton Pombo. Prijs € 21,90.

 Ook van Pombo verscheen bij dezelfde auteur een gids voor de Cami-
no Portugués, van Lissabon via Coimbra en Porto naar Compostela. 
Plus de epiloog naar Fisterra en Muxía. 

 Prijs: € 23,90.
 www.anayatouring.com 
* Nog een Spaanse uitgave is de nieuwe editie van de gids voor de Ca-

mino del Norte (Costay primitivo) bij Editorial Buen Camino. 
 Prijs: € 22. 
 De boekjes van Stein en Rother zijn handige zakboekjes, de andere 

zijn een maat groter.
 www.editorialbuencamino.com 

nieuw taalgidsje
Er bestaan enkele taalgidsen voor pelgrims. In  het Nederlands was er tot 
voor kort één, Camino Lingo van Mieke Schrieks en Reinette Novoa. Een 
boekje om de weg te vinden, de bushalte, een dokter, een restaurantje 
en om een paar woorden te wisselen met andere pelgrims, Nederlands-
Spaans, behalve de menukaart. 96 blz.  Een Lightfootgids van Pilgrimage 
Publications. Verkrijgbaar in onze winkel voor € 9.
Recent verscheen in Nederland een tweede taalgidsje: ¡Buen Camino!. Het 
boekje is veel kleiner (10 x 15 cm), richt zich tot pelgrims én hospitaleros 
en heeft woordenlijstjes Nederlands-Spaans en Spaans-Nederlands.  De 
auteurs Anita en Gabriel Martinez-Almeida hebben ervaring met cursus-
sen Spaans voor Nederlandse pelgrims. Een privé-uitgave, 110 blz.  Het 
tweede boekje draagt onze voorkeur weg maar het kost wel € 12,50 plus 
verzending.   Mail naar 31anita8@gmail.com.
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Weekend 3-4 juni 
Open Kerkendagen in het hele land
Voor de tiende keer zijn er begin juni open kerkendagen. 
Honderden kerken stellen hun deuren open. Naar aan-
leiding van het tweede lustrum is er op veel plaatsen extra 
animatie.
Alle info vind je op http://openkerken.be.

Media, erFGoed, tentoonstellinGen, ConCerten

 Steeds meer katholieke en andere kerken openen begin juni 
hun deuren en zorgen die dag voor extra onthaal en animatie.
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leuven, tot 13 augustus
Caminootje between two points
Een paar jaar geleden haalde Christa Vyvey zes kunstenaars uit hun ate-
lier om ze te confronteren met El Camino, the way between two points.
Die kunstenaars zijn Stijn Cole, Christine Clinckx, Cel Crabeels, Ronny 
Delrue, Renato Nicolodi en Jonas Vansteenkiste. 
Ze kregen allemaal de opdracht om een Camino of een weg te lopen. 
Niet de weg naar x of y, maar een weg tussen twee punten. Niet het eind-
punt is belangrijk maar de of een weg. Ze dachten na over levensvragen, 
over hun levensweg van a naar b, over het samen-leven, over afgoden 
en goden.  Samen liepen ze een stuk tussen Compostela en Fisterra. Een 
enkele kunstenaar liep (veel) meer, de anderen engageerden zich om de 
camino imaginair, mentaal te ‘lopen’. Dat alles maakt deel uit van het 
onderzoek dat ze moesten verrichten en waarover zij een Cahier de Route 
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www.clinckx.net 
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bijhielden, een cahier die hun emoties, impressies, denkpistes reflcteert en 
basis was en is voor nieuwe kunstwerken: tekeningen, schilderijen, beeld-
houwwerk, film, fotografie, collage  ... Veelal zijn het combinaties van vele 
technieken. 
De zes exposeerden onder meer al kort in Brugge en in Narbonne en nu in 
het KADOC, het documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cul-
tuur en samenleving. De expositie in Leuven kreeg de vorm van een cami-
nootje door de pandgangen, kapellen, dienstruimtes en binnentuinen van 
het oude minderbroedersklooster. Een caminootje dat, hoe kort ook de 
afstand, niet altijd een makkelijke pelgrimsweg is, wel een uitnodiging ook 
aan bezoekers om hun levensvragen te toetsen aan die van de kunstenaars.  
Bij Christine Clinckx worden figuren schaduwen en versmelten ze met het 
water, met de oceaan bij Fisterra. Een verwijzing naar migranten, vluch-
telingen die betere oorden opzoeken, naar pelgrims ook die zoeken naar 
antwoorden. Die link naar migranten vind je ook bij Cel Crabbeels in een 
reeks lichtbakken met prints van schoenen. Aangespoelde schoenen, soms 
nog met de voet erin. Ronny Delrue is obsessief blijven kijken naar het fa-
natiek, obsessief stapgedrag van pelgrims. Dat resulteerde in onder meer 
grote panelen met kleine zwart-witte vlakjes. Zijn met balpen en Oost-In-
dische inkt opgehoogde overbelichte polaroids vormen een archief waarin 
herinneren en vergeten elkaar raken ... Voor de andere etappeplaatsen zal 
je zelf het caminootje moeten stappen. Begin er ook maar aan.
Startpunt: Vlamingenstraat 39. Het pad is alleen toegankelijk op werkda-
gen, van 9 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 13 tot 17 uur. 
Geen toegang op zaterdag. 
http://kadoc.kuleuven.be/actueel/agenda/2017/20170409_tt_el_camino 
https://vimeo.com/151003458

Fisterra, daar waar de wereld ophoudt en een nieuw leven begint ...
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Media, kort
* Huid als medium. 
 Nog een reactie op onze oproep om tattoos door te sturen.
 Norbert Houben stuurde ons de tattoo hiernaast. Hij kreeg hem toe-

gestuurd van de Italiaan Simone die hij ontmoette op zijn camino.

* Roderick Vonhögen is mediapriester en op weg naar Compostela. In 
zijn tv-programma (KRO-NCRV) Roderick Zoekt Licht had hij het een 
paar weken geleden over zijn tocht. Aanleiding is zijn twintigjarig 
priesterschap.

 Via de Facebookpagina Roderick Zoekt Licht kun je zijn tocht mee 
volgen.

* Heiligen in Vlaanderen. Lente en zomer is een heel recent Davidsfonds-
boek waarin tal van specialisten zich onder leiding van Hans Gey-
bels buigen over dit aspect van de religieuze volkscultuur. 

 Prijs: € 30.

Rocerick Vonhögen viert zijn vijfde priesterlustrum met een tocht naar Compostela.
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https://www.kro-ncrv.nl/roderickzoekt
https://www.facebook.com/RoderickZoekt/
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lezersBrieVen, BloGs  en zoeKertJes

Wandelschoenen voor een prikje
Door ouderdomskwaaltjes moeten wij, na meerdere camino's, spijtig 
genoeg stoppen met de tochten naar ons geliefde Compostela.
Voor mijn laatste (stukje) tocht (Saint-Jean-Pied-de-Port naar Burgos) 
kocht ik nog een paar nieuwe stapschoenen: LOWA (women), maat 
39,5, hoog, stevig, zwart. Koopprijs: € 200. 
Ik wil ze graag te koop aanbieden voor € 50. Op te halen bij ons thuis 
in Sint-Michiels, na afspraak, chris.frans@skynet.be  of 050 381 883.
Chris Van Sante

lourdes-Jaca
Hoewel ik niet veel tijd heb om iets mee te pikken neem ik ¡Hola! 
altijd door en kon zo onlangs toch naar de filmvertoning van The Way 
in Strijtem. Echt de moeite.
Ik mail nu naar aanleiding van het berichtje over Lourdes- Jaca. 
Ik heb deze weg genomen in 1997 op aanraden van een pastoor in 
Rabastens-de-Bigorre. Hij raadde me aan om deze weg te nemen i.p.v. 
naar de Somport of de Pourtalet te lopen wat een paar valleien uitwij-
ken zou betekenen. 
Ik sliep aan de Lac du Tech op een camping, in een stenen bouwsel, 
een soort noodhut voor hooguit vijf personen. Vandaar maakte ik de 
oversteek van de  Pyreneeën om dan in de grote berghut, de  Refugio 
Respomuso, te overnachten. 

Er gaat niks boven hoge, goed onderhouden bergschoenen. Wat je ook 
leest van mensen die je vertellen dat het ook wel met sandalen gaat of 
met goedkope sportschoentjes.
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De nacht erna heb ik in een parochielokaal in Biéscas gesla-
pen en ben dan verder  gegaan tot Jaca. Ik had wel een goede 
kaart bij me.  
Tijdens de beklimming moest ik schuilen voor een onweer 
en dat maakte het nog even spannend. De afdaling is een lust 
voor het oog wat de natuur betreft.  Ik vind het een aanrader 
voor mensen die Lourdes willen meenemen op hun camino. 
Ik wil jullie ook feliciteren voor de |HOLA! en De Pelgrim. 
Prachtige nummers telkens! 
Ik ben lid sinds 1993 toen ik vertrok voor mijn eerste etappe 
van Anderlecht naar Reims. Na zes jaar kwam ik aan in Fi-
nisterra. 
Guido Vandeperre

N.v.d.r. Sinds een paar jaar is er in Lourdes ook een onthaalbureau 
voor Compostelapelgrims: Centre d’information jacquaire, Boulevard 
de la Grotte 16, 65100 Lourdes; +33 (0)562 92 93 52 of 06 30 17 86 82, 
compostelle@ville-lourdes.fr.

Geen dekens?
Schrijf  eens dat er toch herbergen zijn waar je geen dekens krijgt, enkel 
een matras met plastieken hoes en een hoofdkussen. Dat bezorgde ons 
twee heel koude nachten! 
Alles staat goed aangeduid op de Camino Portugués, behalve soms in 
grote steden. 
Groetjes uit Arcade
Annick Arijs



Van Lourdes naar Jaca, dat kan een bijzonder mooie tocht worden!
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N.v.d.r. We liepen zelf enkele maanden geleden over de Camino del 
Norte. Zonder slaapzak, wel met een niets wegende kunststof lakenzak 
(altijd meenmen!). Op onze vraag naar una manta kwam er in de alber-
gues overal een deken uit een kast. 
Maar het is in elk geval zo dat een lichtgewicht slaapzak meenemen – en 
eventueel een lichtgewicht matje – je meer reiscomfort biedt. De logies-
keuze wordt groter, je kunt ook in een kerkportaal of een bushokje sla-
pen ... De keuze wordt nog groter als je je in een goede buitensportzaak 
ook nog een GoreTex bivakzak koopt. Die trek je over je slaapzak en je 
slaapt, zonder tent, in de natuur. Niet voor iedereen weggelegd. Een 
tentje zou ik zeker in Spanje niet meenemen, zeker als je (min of meer) 
populaire routes loopt als de Camino Francés, de Camino Portugués, de 
Camino del Norte en nog een paar. 
Maar het maakt je rugzak altijd zwaarder ... Het blijkft wikken en we-
gen.

Geen dekens? Meestal zijn die er wel. En noodoplossingen zijn er altijd. 
Verder stappen naar de volgende herbergen of met al je kleren aan sla-
pen …Voor een keer. 

Ja, ik wil via het circus terug mijn eigen leven in handen nemen ...
sponsortocht. een trampoline voor het leven.
Momenteel wandel ik op de Via Francigena van Milaan naar Rome. 
Een tocht met een bijzondere geschiedenis.
Enkele jaren geleden trok ik als vrijwilliger voor kinderrechtenor-
ganisatie KIYO naar Brazilië en kwam ik in contact met het sociaal 
circus van Caesar Marques, waar ik kon zien hoe kwetsbare jongeren 
uit een van de meest gewelddadige voorsteden van Rio de Janeiro via 
de circusschool uit de criminaliteit worden gehouden, bewust worden 
van hun eigen sterktes en mogelijkheden, opnieuw naar school gaan, 
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hun toekomst in eigen handen kunnen nemen.
Omdat ik zag hoe belangrijk dit project is voor hun toekomst, heb ik 
besloten via mijn tocht naar Rome geld in te zamelen voor nieuw ma-
teriaal zoals monocycles en een trampoline. 
Philippe Schietse

Elke bijdrage telt (groot én klein)! 
Je zal me kunnen volgen op mijn facebookpagina: 

https://www.facebook.com/pg/Sponsortocht-Via-Francigena-Een-trampoline-voor-het-leven-1478739042145450/about/?ref=page_internal
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