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

hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Een klassieker maar toch altijd weer mooi, de metalen beeldenreeks van pelgrims op de Alto de Perdon, de bergrug na Pamplona, waar het altijd 
stevig waait ... ‘Donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas’, lees je op een van de beelden: waar het pad van de wind dat van de 
sterren kruist ... De camino kruist er al meer dan twintig jaar (1996) een van de oudste windmolenparken. 
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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, Christ’l Beyers, Ria Bruggen, 
Luc De Bolle, Roland De Brabander, Johan De Ridder, Egfried Grauls, 
Paul Linders, Rik Nys, Jean Smeets,  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 8 juli   Hoeselt. Wandeling rond de kluis van Vrijhern

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 Mechelen, 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 bereiden. In het totaal zijn er een veertigtal 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.
Dit zijn de vrijwilligers, actief in juni.

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.

Wat is pelgrimeren anders dan wandelen met je ziel ...





5

83
Juni  2017¡HOLA!

De dag begint om 10.30 uur met een pelgrimsmis in de Onze-Lieve-
Vrouw-van-de-Goede-Bijstandkerk aan de Kolenmarkt.
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. 
www.festivalcompostela.be

Op de affiche van het Compostelafestival de gaita-artieste Susana Seivane, Pesdelán, de Asturische groep Tejedor, en véél meer ...
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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).

Kemzeke, dinsdag 25 juli
Feest van sint-Jakob
St.-Jakob-de-Meerdere viert de hele kerk op 25 juli, en het Genoot-
schap viert mee, in een van de zeventien Vlaamse St.-Jakobskerken. 
Dit jaar doen we dat in het Waasland, in 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 
  - 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 persoon, 
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 Compostela-
genootschap met vermelding Feest St.-Jakob Kemzeke.

Ri
et

 V
an

 C
le

uv
en

be
rg

en
Ri

et
 V

an
 C

le
uv

en
be

rg
en



7

83
Juni  2017¡HOLA!

aFdelinG antWerPen
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. 

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
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 Genootschap-afdelingen
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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.
Info: Luc Vermoesen 0477 55 06 80, Walter Wuyts 0479 26 37 47 en 
Paul Linders 0486 88 52 50.
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De St.-Servaasabdijkerk in Grimbergen is zonder meer een van de 
fraaiste barokkerken in de Lage Landen.

Mechelen: de St.-Romboutskathedraal, achter een reeks Grote Marktgevels. 
Gotisch met barokinterieur, gebouwd door vijf generaties Keldermans.
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Antwerpen, St.-Julianusgasthuis, kant 
St.-Jansvliet  In een stukje van een uitge-
breid historisch gebouwencomplex kun-
nen pelgrims al vijf jaar logeren, net zoals 
eeuwen geleden.
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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 liMBurG
hoeselt, zaterdag 8 juli
Wandeling rond de kluis van Vrijhern
Vanuit de kluis van Vrijhern wandel je richting Schabos door een golvend en 
afwisselend landschap. Onderweg bezoek je een bijenteler, beleef je een yoga-
moment in het bos en hoor je allerlei verhalen over gedane pelgrimstochten 
en gelijkaardige dromen voor de toekomst. Dan wandel je weer naar de mooie 
kluis in Vrijhern, gebouwd naar het huisje van Nazareth dat volgens de legen-
de door engelen werd overgebracht naar Loreto (Italië) ...
Afspraak: 13 uur
Deelname: graag een seintje aan afdelinglimburg@compostelagenootschap.be

andere orGanisatoren
Maaseik, dinsdag 25 juli
Feest van sint-Jakob
De werkgroep pelgrimspastoraal van het bisdom Limburg organiseert naar 
jaarlijkse traditie een Sint-Jakobsviering, gekoppeld aan een korte of langere 
wandeling. Dit jaar heeft de viering plaats in de Jakobskerk van Maaseik, keer-
punt van de tochten. Thema: pelgrimsverhalen.
Drie tochten: 7 km met start (11 uur) en einde aan de kerk in Heppeneert, 13 
km met start (10 uur) en einde aan de kerk in Elen, 22 km met start (9 uur) en 
einde aan de Sint-Lambertuskerk in Neeroeteren.

Gratis deelname. Inschrijven is niet nodig.
Picknick en drank meebrengen.
Meer info vind je op www.pelgrimswandelingen.be.

 Jakobskerk van Maaseik
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antwerpen, 25 juli  
Feest van sint-Jakob
Ook de Sint-Jakobsparochie in Antwerpen viert het 
feest van Sint-Jakob. Om 19 uur is er een plechtige eu-
charistieviering. 
Pastoor Bruno Aerts nodigt in het bijzonder ook de 
pelgrims uit die de voorbije jaren in de kerk langs-
kwamen op hun pelgrimsweg, of ter voorbereiding 
van hun pelgrimstocht. Velen van hen ontvingen in 
de kerk de pelgrimszegen. 
Na de mis volgt een kleine receptie. 
www.sintjakobantwerpen.be 

Jakobus heet je welkom in zijn Antwerpse kerk.
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hoe geraakt mijn fiets weer thuis?
Correos, de Spaanse post, promoot nog altijd het vervoer van bagage, 
stokken en fietsen per post. Langs Spaanse caminos maar ook naar 
alle landen van Europa. 
Voor fietsen richting België geldt dat evenwel niet, wat de website van 
Correos ook vertelt. We publiceerden hier een paar jaar geleden al het 
verhaal van een Vlaamse pelgrim die het uitprobeerde. De fiets werd 
naar België verstuurd maar door de Belgische post teruggestuurd naar 
Spanje. Wegens te grote afmetingen. De Correosfietsdoos meet150 x 
30 x 90 cm. Voor de Belgen is 150 cm ok maar eenmaal de lengte, twee-
maal de breedte en tweemaal de hoogte mag samen maar 300 cm zijn. 
De Spaanse post bevestigt ons dat:  At present it is not possible to send the 
bicycle product to Belgium. 

Oplossing ?
-  Soetens fietsvervoer. Duurder dan Correos, maar de fiets wordt dan 

ook effectief verzonden en aan huis geleverd. Prijs: fiets € 131. 
 Bagage: € 60,50.  
-  Het kan ook met UPS (Rua de Santiago de Guayaquil 5). Vervoer 

van fiets en bagage kosten € 105. Het is aan te raden om bij de ver-
pakking van fiets en de bagage een oogje in het zeil te houden.

-  Als je terugreist met Vueling kun je fiets en bagage meebrengen voor 
€ 46. De verpakking van de fiets en de bagage (samen in de fietsdoos) 

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGs de PelGriMsWeGenW

im
 D

em
ey

En hoe geraakt mijn fiets weer thuis?
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kun je best laten doen door een firma in de vertrekhal van de lucht-
haven. Prijs: € 18. 

 Voor het vervoer je fiets tussen Santiago en het de luchthaven neem 
je airportbus en betaal je € 3.

 Ook goed om weten:
- De Spaanse busmaatschappij ALSA neemt enkel fietsen mee in Span-

je. Maximum vier fietsen per rit. Prijs: € 5, verpakking € 12.
- Eurolines neemt geen fietsen mee naar België.
- In België kun je de fiets gratis meenemen op de trein als hij verpakt is 

in een fietsdoos. Voor onverpakte fietsen moet je betalen. (LVL/JS)
http://www.fiets-vervoer.nl/over_santiago.html  (Soetens)
www.correos.es 
www.alsa.es

Camino del norte: nieuwe superherberg in Priesca
Heel soms ontdek je langs een Camino een pas geopende herberg 
waar je alleen maar lovend over kan zijn. Dat overkwam de redactie in 
Priesca op de Camino del Norte. De locatie kon bovendien niet beter 
zijn. Van Ribadesella plan je om naar Sebrayo te stappen, dik 30 km. 
Maar wat als die veertien bedden Sebrayo al toegewezen zijn? Naar 
Villaviciosa? Nog eens 6 km? Neen. Wat blijkt, enkele kilometers 
voor Sebrayo opende in april, in Priesca, de herberg La Rectoral. Zowat 
het levenswerk van Susana Pando, geboren en getogen in Priesca, een 
vrouw met pelgrimservaring en een echte madre voor haar pelgrims. 
Perfect sanitair, gezellig, 22 bedden, uitstekende keuken, wasmachine De nieuwe herberg in Priesca is echt een meerwaarde voor de Camino 

del Norte. Ook al omdat je zo toegang hebt tot een preromaans kerkje.
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en droogkast, frisdrank en bier voor één euro, Een restaurant is er niet 
maar je kunt bij Susana allerlei voedingswaren kopen om zelf te ko-
ken. Susana zorgt voor het ontbijt en er is een grote tuin, wat wil je 
meer. Het kost je € 12 plus de koffie bij het ontbijt. 
En wat meer is, enkele meters verder staat er een preromaans kerkje 
uit 921, met resten van eeuwenoude muurschilderingen. Susana heeft 
de sleutel en geeft je ’s avonds een rondleiding. Vraag haar of je achter-
aan het trapje op mag lopen om een foto te trekken. Dat zal niet naar 
de zin zijn van een dozijn vleermuizen die plots rondfladderen in de 
kerk. Prachtig!
La Rectoral, Priesca; 608 36 23 36, 636 05 65 20, 
larectoraldepriesca@gmail.com.
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nieuwe albergue op de Camino lebaniego
Zoals al eerder geschreven in ¡Hola! en uitgebreid in De Pelgrim is 
2017-2018 een jubeljaar voor het klooster van Santo Toribio de Lié-
bana, eindpunt van de Camino Lebaniego. 
Vlakbij het klooster opende recent ook een nieuwe herberg met 38 
bedden. 
0696 313 733, 0942 73 05 50, pazybienya@hotmail.com.
Volgens sommige bronnen (vooral) voor groepen. Bel eerst. Indien 
je er toch niet kan logeren: er is ook een heel grote albergue in Potes, 
enkele kilometers voor Santo Toribio. 
www.caminolebaniego.com, www.gronze.com

Beelden over de Camino Lebaniego en de Camino Vadiniense vind 
je op het prachtige YouTube-filmpje dat Nico Bringmans realiseerde. 
Zie achteraan.

Santo Toribio, eeuwenoude halteplaats voor Compostelapelgrims, 
mede dank zij de grootste kruisreliek.
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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

 Geen albergue gevonden? Als ’t moet dan moet 
het maar .... Maar een matje is dan toch handig. 
En liever met twee dan alleen. En misschien helpt 
het je ook om je even te verdiepen in de migratie, in 
de vluchtelingenproblematiek?
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Jorsala, tot 18 oktober
Op 25 mei vertrok een groep gelijkgezinden vanuit Oostende naar 
Odessa, in Oekraïne. Via het stappen wil Jorsala de dialoog bevorde-
ren en de angst voor de ander bestrijden. De stappers zoeken elke dag 
zelf hun onderkomen.
Iedereen is welkom om een deel van de tocht tussen Oostende en 
Odessa af te leggen.
In 2014 wandelede Jorsala van België naar Istanbul. Een herdenking 
van honderd jaar begin van WO1.
www.jorsala.org 
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Media, erFGoed, tentoonstellinGen, ConCerten

in het hele land, zaterdag 3 en zondag 4 juni
open Kerkendagen: zet stenen in beweging!
Open Kerkendagen is aan haar tiende editie toe. De stichting zet de 
kerkdeuren wagenwijd open voor wie de kerken wil bezoeken. De kerk 
als richtpunt in het landschap, als herkenningspunt, als erfgoed, als ge-
bedshuis, meditatieruimte en rust.
Op de website Open Kerken vind je een lijst van alle kerken die je kan 
bezoeken.
De meeste activiteiten zijn gratis.
We stippen vier Jakobuskerken aan:
-  Sint-Jacob de Meerderekerk,Lange Nieuwstraat 73A, Antwerpen. 

Vrij bezoek op zondag tussen 10 en 18 uur.

- Sint-Jacob-op-Koudenberg, Koningsplein, Brussel. 
 Vrij bezoek op zondag tussen 12.00 en17.30 uur.

- Sint-Jakobuskerk in Eversel. 
 Vrij bezoek, zaterdag en zondag tussen 13-17 uur.
 Info: Willy Van Aelst, 011 42 66 48, 0478 55 78 86.

- Sint-Jakobuskerk in Sint-Truiden (Schurhoven 9). 
 Vrij bezoek, zondag 4 juni tussen 10-18 uur.
www.openkerken.be 
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www.clinckx.net

leuven, KadoC, tot 13 augustus
el Camino. the way between two points
De kunstenaars Stijn Cole, Christine Clinckx, Cel Crabeels, Ronny 
Delrue, Renato Nicolodi en Jonas Vansteenkiste kregen van curator 
Christa Vyvey  allemaal de opdracht om de weg of een weg te lopen, 
een weg die belangrijker is dan het eindpunt. Ze dachten na over le-
vensvragen, over hun leven van a naar b. Sommigen liepen een stuk 
naar Compostela, anderen liepen vooral mentaal. Hun impressies re-
sulteerden in een Cahier de Route en daarna in heel verscheiden kunst-
werken.  Na onder meer Brugge en Narbonne exposeren de zes nu in het 
KADOC, het documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur 
en samenleving.
De expositie voert je door de pandgangen, kapellen, dienstruimtes en 
binnentuinen van het oude minderbroedersklooster. 
De kunstenaars bieden met hun werk weer een andere weg tot bezin-
ning.
Vlamingenstraat 39. Niet op zaterdag, ook niet op 4 en 5 juni.
www.kadoc.kuleuven.be
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antwerpen, rockoxhuis, tot 2 juli
het landschap in de nederlanden
In de voormalige patriciërswoning van de Antwerpse 
burgemeester Rockox loopt tot begin juli een expo over 
vroege landschapskunst. The sky is the limit is een com-
pacte verkenning van het landschapsgenre. Adembe-
nemende zichtvelden, een rijk kleurenpalet, soms een 
spirituele dimensie.
Keizerstraat 12. Gesloten op maandag.
www.rockoxhuis.be

Pieter Bruegel I. Landschap met pelgrims. 
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lezersBrieVen, BloGs  en zoeKertJes

Complimenten
Mijn complimenten voor nu alweer 82 Hola's. Het ver-
schijnt met de regelmaat van een Zwitsers klokje. Staat 
barstensvol informatie. En ziet er prima uit.
Martien van Diesen

nico Bringmans op de ruta Vadiniense
We hebben hier al eerder de lof gezongen van de website van Nico 
Bringmans. De man heeft nu ook een YouTubefilmpje van twintig 
minuten gemaakt over zijn laatste Camino-ervaringen: de Ruta Va-
diniense, inbegrepen de Camino Lebaniégo. Van San Vincente de la 
Barquera op de Camino del Norte via Santo Toribio naar Mansilla de 
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las Mulas op de Camino Francés. Een intense Picoservaring met als 
hoogste punt bijna 1800 m. Sneeuw inbegrepen. Mooi, heel mooi. 
https://www.youtube.com/watch?v=EYUVzceyRWg 

sponsortocht voor KiKoV
Van 10 tot 24 augustus stappen Sara (11) en ik, Mieke, haar meter (73), te 
voet van Santiagio de Compostela naar Cap Fisterra en dan naar Muxia.
Op vraag van mijn dochter Katleen stappen wij ten voordele van KiKOV 
(Kinderkanker Oudervereniging). Ze is zo dankbaar voor de steun, die 
zoon Mattias en de familie kregen, dat ze geld wil inzamelen voor dit 
project.
KiKOV-Leuven is de Oudervereniging voor kinderen die in UZ Gast-
huisberg behandeld worden of werden voor een hemato-oncologische 
aandoening. KiKOV-Leuven wil een warm netwerk creëren tussen en 
voor de gezinnen met een kind dat kanker heeft, gehad heeft, of eraan 
overleden is. (Groot)ouders en jongeren kunnen elkaar immers helpen 
en steunen, als 'ervaringsdeskundigen'.
KiKOV-Leuven organiseert activiteiten voor gezinnen, voor kinderen, 
voor jongeren, en voor ouders van overleden kinderen. De organisatie 
wordt gedragen door vrijwilligers en steunt op giften. Er  zijn geen sub-
sidies.
Giften van € 40 of meer zijn fiscaal aftrekbaar. 
Onze gegevens: IBAN: BE35 7845 8841 2837 (BIC: GKCCBEBB) op 
naam van KiKOV-Leuven, met vermelding van Gift Op stap voor 
KiKOV. 
De giften zullen we vermelden op onze blog:
http://wijgaanopstap.blogspot.be
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Fietsblog
Mede dank zij de ondersteuning van het Compostelagenootschap zijn 
wij ondertussen op weg. Ik deel graag met jullie onze reisblog. 
Fredy Mels, Christine Van Campenhout
https://www.pindat.com/reisblog/vakemoekenaarcompostela 

Milladoiro
In de laatste ¡Hola! las ik over de nieuwe albergue in Milladoiro. 
Wij zijn op 7 mei, op weg naar Santiago, in Milladoiro terecht geko-
men. De hospitalera had ons al zien aankomen, ze kwam naar buiten 
om ons op te wachten. Prachtige albergue, brandhagelnieuw, slaap-
zalen met luxestapelbedden: ruim, met lakens en een dekentje, een 
eigen lichtje,eigen stopcontact, een rekje voor je persoonlijke spullen. 
Iedere slaapplaats is echt een privé hoekje.
Het geheel doet wat Scandinavisch aan, met veel blank hout. 
De prijs was vijftien euro (lakens,deken én een grote badhanddoek!).
Lieve Hennes

terugblik heilig Bloedprocessie
De Heilig Bloedprocessie in Brugge, al vele jaren met deelname van 
Compostelapelgrims. Logisch, Brugge ligt al eeuwen op een Compos-
telaroute en pelgrims waren in die tijden erg op zoek naar vele relieken.
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terugblik Vierdaagse van de Gaume

Vier dagen wandelingen, mooie gesprekken, spirituele mo-
menten en ook een gesprek met Lode Van Hecke, de abt van 
Orval. Eén van de deelnemers citeert de abt in zijn verslag:
‘Er loopt geen scheidingslijn tussen de verschillende gods-
diensten, wel tussen open mensen die gaan voor de toekomst 
en gesloten mensen die zich terugplooien op zichzelf.
Je moet kunnen terug gaan naar de bron. En dat missen we 
een beetje deze tijd.
Jonge mensen zijn het stadium van het verwerpen van de 
kerk als instituut al lang voorbij. Maar zij stellen zinvolle en 
diepzinnige vragen. En dat geeft ons opnieuw Hoop.’
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