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

hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Magia?? De pelgrimsweg, toverkunst? Wat drijft pelgrims? Zwarte magie? Vertrouwen in de andere pelgrims, de goedheid van de mens? 
Vertrouwen in God – of  - het God -, geloof in de Goddelijke liefde, overgeleverd aan Hem, gelovend dat we samen kunnen en moeten timmeren 
aan een betere, vreedzame samenleving? 
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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, Johan De Ridder, Egfried Grauls,  Frans Maertens, 
Yvonne Roelof, 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 9 september  Genk. Barbecue en mijnsite

Zaterdag 23 september  Brugge. Jeruzalemkerk en Adornes

Zaterdag 7 oktober   Mariakerke. Via Scaldea en St.-Jakob

Zondag 5 november   Bissegem. Pelgrimstocht naar St.-Olav
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Terugblik
Feestelijke Jakobusviering in Kemzeke
Elk jaar viert het Compostelagenootschap op 25 juli het patroonsfeest van 
apostel Jakobus de Meerdere in een van de zeventien Vlaamse St.-Jakobs-
kerken. Dit jaar was Kemzeke aan de beurt. Dat lag ook voor de hand: de 
parochie viert er immers dit jaar zijn negende eeuwfeest. 
De eucharistieviering, het aansluitende feestmaal, het kerkbezoek ’s namid-
dags en de wandeling: het was allemaal uitstekend georganiseerd door afde-
ling Gent, samen met de parochie en ons koor Adalard van Aubrac o.l.v. 
Johan De Ridder. Opnieuw zorgde dat koor voor enkele nieuwe liederen, 
onder meer La grande Chanson, een 18de eeuws Frans pelgrimslied, en een 

Spaanse klokkencanon,
 Er waren dit jaar 109 enthousiaste deelnemers.

 ’t Genootschap
WerKGroePen , ProJeCTen, nieuWs

Prima onthaal!

Tous les matins nous prenons le chemin. 
Tous les matins nous allons plus loin.
Jour après jour la route nous apelle …
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De kerk van Kemzeke is bijzonder rijk 
aan Jacobalia. Twee voorbeelden: de 
prachtige ceremoniestaf en het glasraam 
boven de toegangsdeur. Het glasraam is 
geplaatst om het negende eeuwfeest van 
de parochie te vieren. Het is enkel buiten 
de kerk te bewonderen. Een mooi werk 
van meester-glazenier Wannes De Ryck.

Pastoor Luc Mertens had het uitvoerig over de vreugde het evangelie te tonen, 
de vreugde om te mogen meedoen, de dienstbaarheid die geluk brengt.
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Veranderen!
Uit het welkomstwoord bij aanvang van de 
viering in de kerk:
Wie de tocht maakt, verandert. Ons leven is 
een voortdurend veranderingsproces. Wie 
niet verandert, blijft innerlijk stilstaan. Le-
ven betekent dat we niet op onze lauweren 
mogen rusten, niet blijven stilstaan bij het 
niveau van innerlijke rijping dat we hebben 
bereikt. Alleen wie voorttrekt verandert. En 
wie verandert leeft.
Anselm Grün

Het mooie gevoel gedragen te zijn door 
medepelgrims wens ik jullie allemaal 
toe, aldus voorzitter Luc De Bolle.

Alle foto’s Jef Van Lint
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Élke zaterdag: infopunt! ook in juli en augustus!
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 berei-
den. In het totaal zijn er een veertigtal vrijwilligers actief in het infopunt. 
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets ko-
pen uit de pelgrimswinkel, een credencial en stempelboekje aanvragen en boeken 
uit de bibliotheek raadplegen.
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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!

Dit zijn de vrijwilligers, actief in augustus en september.

 Zaterdag 5 augustus: Richard Anthone, Clark Trappeniers en Alex Cusse 
 Zaterdag 12 augustus: Jos Belmans, Patrick Maene en Daniël Dierickx 
 Zaterdag 19 augustus: Andrea Grootaers, Lieve Mommens, Jean Smeets en Madeleine Pinxten
 Zaterdag 26 augustus: Magda Cumps, Clark Trappeniers en Martine Maes
 Zaterdag 2 september: Jelle Nuyts, Hanny Pouderoyen, Jos Helsen en Dirk De Smedt 
 Zaterdag 9 september: Marc Frederickx, Richard Anthone, Inge Peeraer en Alex Cusse 
Zaterdag 16 september: Dees Van Caeyzeele, Jan De Proft, Robert Truyen en Daniël Dierickx
Zaterdag 23 september: Jos Belmans, Paul Linders, Patrick Maene en José Maes 
Zaterdag 30 september: Dirk De Smedt, Willy Beyers, Jean Smeets, 
  Madeleine Pinxten en Yvonne Roelof.

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


7

85
Augustus  2017¡HOLA!

 Genootschap-afdelingen
AFdelinG BruGGe
Brugge, zaterdag 23 september
Te gast bij de familie Adornes in de Jeruzalemkerk
De Jeruzalemkerk en de Adornessite is een merkwaardig geheel. Een 
beetje een ‘adellijk landgoed’ in de stad. De kerk is geen parochie- of 
kloosterkerk maar een privékerk en de godshuizen waarin onder meer 
een museum en de kantschool zijn ondergebracht zijn eigendom van de 
familie de Limburg-Stirum, afstammeling van de familie Adornes.
Oppicino Adornes, een rijke Genuese koopman, bevriend met Gwijde 
van Dampierre, graaf van Vlaanderen, vestigde zich in 1307 in Brugge. 
Nadat Pieter en Jaak Adornes terugkwamen van een tweede bedevaart 
naar het Heilig Land bouwden ze in Brugge een privé-kapel in 1429. 
Die groeide decennia later uit tot een kerk. Een merkwaardig geheel 
met een bovenkerk, een benedenkerk en een crypte, een altaar met een 
calvarieberg, het grafmonument van Anselm Adornes en zijn vrouw, 
16de-eeuwse glasramen en veel meer. Een prachtig 15de-16de-eeuws 
geheel.  Met afdeling Brugge breng je een  bezoek aan de Adornessite 
(€ 7) en, onder leiding van een stadsgids, aan de Jeruzalemkerk (€ 5). 
Nadien: café De Ware Pelgrim.
Afspraak om 14 uur aan de Jeruzalemkerk in de Jeruzalemstraat. 
Inschrijven doe je door overschrijving van € 12 of € 7 of € 5 op 
op rekening BE62 0017 0228 8261 van het Vlaams Compostelagenoot-
schap – Brugge.  Info: Yvonne Roelof, 050 34 17 29, 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.
www.adornes.org

De Jeruzalemkerk, zoals afgebeeld in Flandria Illustrata, 1641. 
Veel is er sindsdien niet veranderd.

De crypte van de Jeruzalemkerk. Vanzelfsprekend een altaar met een 
Jeruzalemkruis.
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AFdelinG GenT
Gent, zaterdag 7 oktober
Via scaldea, aflevering 2
Verleden jaar verkende afdeling Gent de Via Scaldea tussen Watervliet 
en Waarschoot. Die wandeling krijgt nu een vervolg in Gent. 
Je wandelt van Mariakerke naar de Jakobskerk in Gent en ’s namiddags 
terug naar Mariakerke via een andere route. Twee keer tien kilometer, 
een verrassend groene wandeling.  
Na de ochtendwandeling krijg je van Marc Beyaert een historische 
rondleiding in de Jakobskerk en staat in het Barbaracollege een brood-
jesmaaltijd klaar. 
 
Afspraak om 10 uur  op de parking van het domein Claeys-Bouüaert, 
op het einde van de Notenstraat in Mariakerke.
Wie met de bus komt, neemt aan het St.-Pietersstation bus 9 (per-
ron 20). Afstappen aan Marakerke Post. Volg de Claeys-Bouüaertlaan 
richting kerk en sla rechts de dreef in tot aan de parking.

Deelname: € 10, soep, broodjes en verrassingen inbegrepen. 
Inschrijven vóór 5 oktober 
via afdelinggent@compostelagenootschap.be 
of Johan De Ridder, Woeringenstraat 71, 9000 Gent.

Het kasteeldomein Claeys-Bouuäert, vandaag een mooi stadspark.

Gent, de St.-Jakobskerk, met, onderaan 
de preekstoel, een onderwijzende apostel 
Jakobus. Karel Van Poucke, 18de eeuw.
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AFdelinG liMBurG
Genk, zaterdag 9 september
Barbecue en mijnsite
Voor de klassieke barbecue van afdeling Limburg 
kun je weer terecht in ’t Kliniekske. 
’s Middags, vóór de barbecue, kun je mee naar een 
van de Genkse voormalige mijnsites. Meer info daar-
over vind je in de volgende ¡Hola!.
Voor het eten betaal je € 15 euro (drankje inbegre-
pen), over te schrijven vóór 2 september op rekening 
0000 4100 2304 van Grauls L. Vermeld ‘barbecue’.
Afspraak voor de barbecue om 18 uur in ’t Kliniek-
ske, Noordlaan 6a. 
Aanvang middagactiviteit: 15 uur. 

Winterslag: ooit werkten hier meer dan zesduizend mijnwerkers!
Pa
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AFdelinG zuidWesT
Bissegem, zondag 5 november
op pelgrimstocht naar het hoge noorden
Na tochten naar onder meer Compostela en Rome, trok Paul De Marez 
op pelgrimstocht van Kortrijk 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 2700km, langs Jakobswegen in de omgekeerde richting, 
over de Deense Hærvejen - Ossenweg - en de Pilegrimsleden - de St. 
Olavsweg -  door Noorwegen. Een tocht tussen antipoden: van het graf 
van de Kortrijkse Zalige Broeder Isidoor naar een verdwenen graf van 
een heiligverklaarde veldheer in een prachtig natuurlandschap. Een 
tocht vol verwondering, onderweg zoekend naar ‘het God’.
 

Afspraak om 14.30 uur in 
het ontmoetingscentrum De 
Troubadour aan het Vlaswaag-
plein in Bissegem (Kortrijk).
Bijdrage: donativo.
Inschrijven tot 2 november bij 
de afdelingsverantwoordelijke 
via maertens.f@skynet.be

Dit kruis leidt je naar noordwaarts naar 
Sint Olav in Trondheim.

Einddoel bereikt: de kathedraal van Trondheim 
– in de middeleeuwen Nidaros.

Pa
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Wat een ruimte, wat een ervaring ...
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lAnGs de PelGriMsWeGen

nieuwe pelgrimsgidsen
* Bij de Duitse uitgeverij Bergverlag Rother verscheen deze maand een 

eerste Franstalige versie van de gids voor de Camino del Norte (plus 
Fisterra en Muxía).  Handige gidsjes in zakformaat met eenvoudige 
kaartjes en logiesinformatie.

 Prijs: ca. € 15.
* Nog bij Rother verschijnt deze maand een Duitstalige gids voor de 

Via Tolosana, of de Chemin d’Arles, van Arles via Toulouse en Auch 
naar de Pyreneeën.

 Prijs: ca. € 15. 
* Bij Éditions Rando verscheen Compostelle à vélo, la voie du Puy aux Py-

rénées, een fietsgids voor de Via Podiensis, van Le Puy naar St.-Jean-
Pied-de-Port, 741 km.

 Prijs: ca. € 18. 
* Met de wat minder handige gids van Éditons Lepère voor La Voie de 

Tours loopt je van Parijs naar Tours, Bordeaux en St.-Jean-Pied-de-
Port, een afstand van 900 km. 

 Prijs: ca. € 21.
* Gérard du Camino heeft nu ook een gids voor de Chemin Mozarabe, 

van Granada via Cordoba naar Merida, zo’n 425 km.
 Daarna beveelt hij je zijn gids aan voor de Vía de la Plata.
 Prijs: ca. € 22.
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* Bij de Spaanse uitgeverij Editorial Buen Camino verscheen de ne-
gende druk van Camino de Santiago: Camino del Norte (Costa y Primi-
tivo). Een klassieker. 

 Prijs: ca. € 22. 
 Goed nieuws is dat de uitgeverij nu ook een aparte gids voor de Pri-

mitivo uitbracht: Guía práctica del Camino Primitivo a pie y en bici. 
 Prijs: ca. € 15. 

www.chemin-compostelle.fr  
www.rother.de 
http://randoeditions.glenatlivres.com 
www.conrad-stein-verlag.de 
www.guides-cheminsdecompostelle.com 

Van hét Wad naar santiago
Leeuwarden is volgend jaar culturele hoofdstad en dat is voor de Frie-
zen de gelegenheid om de pelgrimsroutes door Friesland in de kijker 
te zetten. De Sint-Jacobiparochie is voor veel Noord-Nederlanders al 
jaren een klassiek vertrekpunt voor de camino. 
Onderdeel van het – goed gesubsidieerde – project is een camino-es-
tafette, van februari tot  juli 2018 georganiseerd door het Nederlands 
Genootschap en de Stichting Jabikspaad Fryslân. 
De tocht loopt niet van het noorden naar het zuiden, richting Compos-
tela, maar omgekeerd, van zuid naar noord. Er zijn drie vertrekplaatsen 
in Zuid-Nederland. Elke maand neemt een andere regio van het Ge-
nootschap het estafettestokje over. De gevolgde routes zijn in principe 
de routes uit de twee gidsen Jacobswegen in Nederland, 1 en 2 (ook te koop 
in onze pelgrimswinkel). 

Sint-Jacobiparochie, nabij de Groate 
Kerk: Markering van de pelgrimsroute 
door Henk Rusman.
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Slotmanifestatie op 25 juli, een andere dag is uiteraard niet denkbaar. 
www.santiagoaanhetwad.nl 
www.santiago.nl  
www.jabikspaad.nl 

Pelgrimswegen kort
* Via Limburgica – Maaseik. Jo Bosmans meldt dat er bij hem nog 

geregeld pelgrims aanbellen maar logeren buiten het commerciële 
circuit kan er alleen nog via de scouts.  Het telefoonnummer is en-
kel bekend bij de Dienst voor toerisme: 089 81 92 90.

* Middeleeuws gedrag in Portugal. Ene Carlos Gil in Portugal, 52 jaar, 
laat zich  € 2500 betalen om voor jou naar Fatima te lopen. Een kaars 
aansteken kost € 25, de rozenkrans bidden € 250 ... 

* Voie d’Arles. Via de spiritueel-religieus geïnspireerde website 
 www.webcompostela.com kun je een digitale gids downloaden met 

interessante logiesmogelijkheden en etappehaltes langs de Voie 
d’Arles. 

 De gids is momenteel enkel digitaal beschikbaar. Volgend jaar ook 
in een gedrukte versie. 

* Via Postumia. Weer een nieuwe weg, 931 km van Aquilea in het 
oosten van Italië (niet ver van Slovenië) naar Genua aan de Mid-
dellandse Zee. Van daar kun ja min of meer langs de kust (Via de la 
Costa Ligure) verder richting Frankrijk, richting Voie d’Arles. 

 De website is in het Italiaans, een belangrijk inleidend hoofdstuk in 
een hele reeks talen. Met kaarten, GPS-tracks en logies. Voor wan-
delaars en fietsers.

www.viapostumia.eu
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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

Je
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MediA, erFGoed, TenToonsTellinGen, ConCerTen

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 heel verscheiden kunstwerken. 
De expositie voert je door de pandgangen, kapellen, dienstruimtes en 
binnentuinen van het oude minderbroedersklooster. 
KADOC: Vlamingenstraat 39. Niet op zaterdag.
www.kadoc.kuleuven.be  

Ch
ris

tin
e 
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x

www.clinckx.net

utrecht, tot 20 augustus
Maria, het complete levensverhaal
In het Museum Catharijneconvent kun je nog enkele weken naar de 
grote tentoonstelling over de meest afgebeelde vrouw ter wereld: Ma-
ria. Het complete levensverhaal komt daarbij aan bod, van oermoe-
der tot hemelse koningin. Gesloten op maandag.
www.catharijneconvent.nl 
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Roosenkrans, Maria Roosen, 2008-2016
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santiago de Compostela, tot 23 februari
Mestre Mateo in het kathedraalmuseum
Wat zou de kathedraal van Compostela zijn zonder de Pórtico de la Gloria, 
verborgen achter de barokke westgevel, aan de Plaza del Obradoiro ...
De Pórtico is zonder meer hét meesterwerk van Mestre Mateo, maar hij re-
aliseerde veel meer. Begin dit jaar was er in het Prado in Madrid een kleine 
maar prachtige tentoonstelling over de Mestre. Die tentoonstelling is nu te 
zien in het museum van de kathedraal. 
www.catedraldesantiago.es 

De patroonheilige van Maestro Mateo: San Ma-
teo.Santiago de Compostela, Museo Cathedral.

Maestro Mateo. Pas recent opgegraven in de 
kathedraal van Compostela: een mannelijke 
pilaarbeeld met perkament.

Maestro Mateo. Elías/Enoc. Museum Pontevedra.

Pr
ad

o

Pr
ad

o

Pr
ad

o

Aan de achterzijde van de Pórtico staat een zelfbeeld 
van de kunstenaar. 
Pelgrims stoten zachtjes met hun hoofd tegen het 
hoofd van de meester. Zo word je even wijs als Mateo.
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lezersBrieVen, BloGs  en zoeKerTJes
Compostela met mijn kleinzoon 
Enkele maanden geleden vroeg ik aan Ruben, mijn kleinzoon van 13 
jaar, al lachend of hij het zou zien zitten om 220 km met mij het laatste 
stuk van de Camino te doen. Zonder te twijfelen zei hij ‘natuurlijk’. 
Plannen werden gesmeed en al spoedig stond alles op papier en had-
den we vluchten en hotels klaar. Dit, moet ik toegeven, was het ge-

makkelijkste deel. Op 2 juli vertrokken we voor een reeks 
zalige maar soms harde stapmomenten. Aan elkaar ge-
woon worden was er natuurlijk niet bij. Gedurende de 
opeenvolgende dagen werden we meegenomen in een 
ketting van belevenissen. Humor was nooit ver af. We 
ontmoetten Simon uit Australië die eten en drank ver-
schafte aan wie dat nodig had. Prijs: donativo. Bij het af-
scheid omhelsde hij ons en fluisterde in mijn oor: Enjoy 
these moments with your grandson. They are like gold. Dit was 
een zeer emotioneel moment, ik zal dat nóóit  vergeten.
Blaartje opensteken en verzorgen hoorde er natuurlijk 
ook bij. De eerste twee dagen steeg de temperatuur tot 
boven de 40°C en dat was niet direct een pretje. Gewoon 
wandelen van bron naar bron! Daarna werden de tempe-
raturen draaglijker en was het beter om kilometer na ki-
lometer af te malen. Ook waren er momenten van stilte. 
Ieder met zijn eigen gedachten. Respect voor de weidse 
natuur en voor elkaar. Zulke momenten mogen niet ge-
stoord worden.

Opa en kleinzoon op weg naar Compostela.  

Pi
er

so
n
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Samengevat was dit voor ons beiden een unieke ervaring waar we bei-
den met volle teugen van genoten!
Paul Pierson en Ruben Herrera-Mira

N.v.d.r. Het interesseert ons zeer om nog meer korte stukjes te ontvangen met  
ervaringen opas en omas met kleinkinderen op weg naar Compostela, of, even-
zeer, van papas en mamas met zonen en dochters! Laat maar komen. Grote 
verhalen zijn ook welkom, maar dan voor De Pelrim. Neem dan wel voor je 
met schrijven begint even contact met Dirk Aerts, 
depelgrim.redactie@compostelagenootschap.be.

naar Compostela wandelen, fietsen ... of loPen!
Op maandag 21 augustus begint professor Johan Swinnen aan zijn 
looptocht naar Compostela: 2400 km, 80 tot 100 km per dag (twee ma-
rathons!), 4000 kcalorieën per dag, soms heet , soms koud, zon en re-
gen en wind ...
Een immense opgave. 
Johan Swinnen is kankeronderzoeker 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 combinatie van 
chemo, radiotherapie en chirurgie. Vijf jaar later is Pieter nog steeds bij 
zijn ouders. 
Uit dankbaarheid en uit respect voor zijn strijd en van vele andere lot-
genoten loopt Johan Swinnen binnen enkele weken naar Compostela.
Hij neemt een rugzak mee vol boodschappen en berichten van men-
sen die vechten tegen kanker of er de gevolgen van dragen. Met die Professor Johan Swinnen op training met zoon Pieter.





85
Augustus  2017¡HOLA!

19

berichten wil hij op een symbolische wijze de strijd, het 
verdriet en de angst, maar ook de hoop en de vreugde 
van zoon Pieter en vele andere kankerpatiënten meene-
men. Bovendien wil hij met zijn tocht aan fondsenwer-
ving doen voor het Leuvens Kankerinstituut - LKI, om-
dat kankeronderzoek essentieel is om levens te redden. 
Je kunt nog een berichtje meegeven en de looptocht 
van Johan volgen via www.post-voor-compostela.be. 
Je kunt je ook inschrijven op de nieuwsbrief.

Van Chartres naar Compostela
Frie Van Mierlo en ikzelf zijn zojuist terug van onze camino. We fietsten van 
Chartres tot Compostela. Ons hele verhaal inclusief foto's is te lezen op Polarsteps. 
Zowel Frie als ikzelf hebben dagelijks geschreven en foto's geplaatst.
Karoline Bruggeman

Van nürnberg naar Konstanz 
Met  twaalf Duitse pelgrims liep ik in twintig dagen van Nürnberg naar  Konstanz, 
via Ulm. Een bewegwijzerde route die verder loopt naar Genève en dan naar 
Santiago . We hadden goed en slecht weer maar de tocht was  prachtig met veel  
bos-  en veldwegen. Ik was de enige Belg en er was ook nog en Ier. 
Volgende  jaar ga ik terug  mee, van 16 april tot 6 mei.
Gerhilde Fleischer, pelgrim, gids en auteur organiseert de tocht al achttien jaar. 
Wie interesse heeft kan contact opnemen met lutgarde.de.keyster@telenet.be  of  
met gerhilde.fleischer@t-online.de. 
Daniël Verbauwen

www.post-voor-compostela.be


