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

hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Een Ierse en een Schotse pelgrim genieten van het bergachtige landschap tijdens de etappe die hen naar het hoogste punt van de Camino Primitivo voert, 1228 meter.
 Neen, echt moeilijk zijn die ‘bergetappes’ van de camino’s niet.  Zeker niet als je geregeld wandelt en helemaal niet als je een bergwandelaar bent. Je moet al eens 600, 700, 
900 meter stijgen, maar nooit wegloos of op heel geaccidenteerde wegen of paden. Tenzij je nooit gewandeld hebt, haal je makkelijk 300 meter per uur. Afdalen is voor oudere 
pelgrims een veel grotere opgave, vooral als de knieën in slechtere staat zijn, meestal door artrose. De opgave is dan om heel traag af te dalen met veel bochtjes. Op de Camino 
de San Salvador of de Camino Olvidado bereik je hogere plekken dan op de Camino Primitivo. En natuurlijk op de Camino Francés, 1430 meter in de Pyreneeên, 1300 m 
stijgen. Maar, belangrijk, je moet die dag naar Roncesvalles geen 500 m dalen. 
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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, Christl Beyers, Ria Bruggen, 
Luc De Bolle, Roland de Brabander, Johan De Ridder, Egfried Grauls, Luc Holsters, 
Paul Linders, Frans Maertens, Ferdi Mattys, Herman Merckx, Yvonne Roelof, 
Riet Van Cleuvenbergen, 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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Kalender

Zaterdag 9 september  Deux-Acren. Inwandeling Via Tenera

Zaterdag 9 september  Genk. Barbecue en wandeling

Zaterdag 23 september  Brugge. Jeruzalemkerk en Adornes

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

Zaterdag 7 oktober   Brasschaat-Kapellen. Wandeling

Zaterdag 14 oktober  Halle. Infodag

Zondag 15 oktober   Kruibeke. Wandeling en pelgrimsbabbel

Vrijdag 20 oktober   Denderleeuw. Pelgrimsavond

Zaterdag 21 oktoer   Mechelen. Zennewandeling

Zondag 5 november  Bissegem. Pelgrimstocht naar St.-Olav

Zaterdag 18 november  Gent. Infodag
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 ’t Genootschap
WerKGroePen , ProJeCTen, nieuWS

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. Allemaal 
liepen of fietsten ze een of meerdere keren een pelgrimstocht naar Compostela.
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.
Verleden jaar mochten we in het infopunt ca. 900 (kandidaat-)pelgrims ontvangen.
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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 beschik-
king van onze leden!

Dit zijn de vrijwilligers, actief in september en oktober.
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, Patrick Maene, Robert Truyen en Daniël Dierickx
Zaterdag 23 september  Jos Belmans, Paul Linders, Jan De Proft en José Maes 
Zaterdag 30 september   Dirk De Smedt, Willy Beyers, Jean Smeets, Madeleine Pinxten 
  en Yvonne Roelof.
Zaterdag 7 oktober  Luc De Meulenaere,  Jelle Nuyts en Emiel De Smedt 
Zaterdag 14 oktober   René Henquet, Andrea Grootaers en Richard Asselberghs 
Zaterdag 21 oktober    Luc Demey, Jos Helsen, Elwyn Moerenhout en Maria Roggeman
Zaterdag 28 oktober   Jacques Tack, Willy Beyers en Annemie Vanderschoot

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%202017.pdf
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halle, zaterdag 14 oktober
infodag pelgrimeren naar Compostela
Een pelgrimstocht is een ontdekkingstocht naar wat in je leeft en wat 
je aankunt, waar je faalt en waar je jezelf tegenkomt. Maar pelgrime-
ren is ook vreugde ervaren om wat je bereikt hebt. Het is ingrijpend, 
door de diepe emoties in de natuur, alleen of met andere pelgrims uit 
de hele wereld  ...
Het is goed om je voor te bereiden op deze tocht, de steun te voelen 
van pelgrims die je voorgingen en praktische tips te krijgen. Zo kun je 
met jouw voorbereiding beter je doel bereiken.
En er zijn vragen als … Welke weg volg ik nu best? Waar vind ik een 
bed? Welke rugzak past mij? Waartoe dient een stempelboekje? Wat 
houdt een lidmaatschap van het Vlaams Genootschap in? Wordt het 
een avontuur, een spirituele tocht of een reis langs historie en kunst?
Ervaren pelgrims geven je op een infodag antwoord op al deze en vele 
andere vragen.

Kun je op 14 oktober niet naar Halle komen? Geen probleem, de 
volgende maanden is er een infodag op 18 november in Gent en op 
16 december in Brugge.

Afspraak om 10 uur in  het Don Bosco-Instituut, Lenniksesteenweg 2, 
Halle (Vlaams-Brabant).
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10.30 uur Verwelkoming en powerpointvoorstelling van 
    het Genootschap
11.30 uur Getuigenis van een pelgrim
12.15 uur Lunch met meegebrachte picknick. Drank verkrijgbaar.
13.15 uur Hoe organiseer ik mijn tocht? 
    Aparte sessies voor stappers en fietsers.   
14.00 uur Thematafels: informeel, een antwoord op alle vragen

Boekenstand pelgrimswinkel: inkijken en kopen.
Napraten in de bar tot 17 uur. 
Deelname gratis, maar graag een seintje als je komt: 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be  of  0473 95 25 85. 
Vermeld je naam en ‘fietser’ of ‘stapper’.

Gent, zaterdag 18 november 
infodag pelgrimeren naar Compostela 
Het programma is identiek aan het programma van de infodag in 
Halle.
Afspraak om 10 uur in het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33.
Deelname gratis, maar graag een seintje als je komt: 
afdelinggent@compostelagenootschap.be  of  09 324 65 49.
Vermeld: naam en ‘fietser’ of ‘stapper’.
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Het Sint-Barbaracollege is goed bereikbaar: 
- per trein/tram: voor het Sint-Pietersstation Gent neem je tram 1 (Won-

delgem of Evergem), halte Savaanstraat of tram 2 (Melle Leeuw). Tel-
kens nog ca. 400 m te voet.

- met de wagen: opgelet, de Savaanstraat ligt in de verkeersvrije zone! 
 Je kan de stad inrijden via Gent-Zuid en parkeren in parking Zuid.
 Of via de stadsring R40, de Kortrijksepoortstraat inrijden en vervol-

gens via de Nederkouter naar parking Savaanstraat rijden.

nieuwe taalgids in onze winkel!
¡Buen Camino! Spaans voor pelgrims en hospitaleros is een bijzonder prakti-
sche, Spaanse taalgids met speciale aandacht voor de ‘pelgrimstermino-
logie’. Hoe stel je je voor in het Spaans? Wat vraagt men je bij registratie 
in een albergue? Hoe bestel je een pelgrimsmenu? Hoe vraag je de juiste 
fiets? Hoe begeleid je een zieke pelgrim naar de dokter? 
Er zijn woordenlijstjes Nederlands-Spaans en Spaans-Nederlands. 
De gids besteedt ook enige aandacht aan de grammatica.
Elk boekje bevat een cd met de juiste uitspraak en oefeningen.
Niet onbelangrijk: het handige formaat, 10 x 15 cm, 80 gr.
De auteurs Anita en Gabriel Martinez-Almeida hebben ervaring met de 
Camino en met cursussen Spaans voor Nederlandse pelgrims. 
Een privé-uitgave, 110 blz.
Te koop in onze pelgrimswinkel aan € 12,50, tijdens het infopunt, 
infodagen of via www.compostelagenootschap.be.
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aFdelinG anTWerPen
Kruibeke, zondag 15 oktober
herfstwandeling en pelgrimsbabbel
Weer heel wat leden hebben hun camino achter de 
rug en willen graag hun belevenissen delen met an-
dere leden, pelgrims en kandidaat-pelgrims.
Omdat afdeling Antwerpen zich ook uitstrekt op 
de linker Scheldeoever, trekken we deze keer naar 
Kruibeke om er langs de Barbierbeekroute (8,4 km) 
te wandelen. Een bijzondere attractie is de pas in ge-
bruik genomen ‘waterval van Kruibeke’, een ingeni-
eus in- en uitstroomsysteem van het Scheldewater in 
een overstromingsgebied, puur op basis van de getij-
denwerking. Op termijn zullen er slikken en schor-
ren ontstaan zoals in Het Verdronken Land van Saef-
tinghe. 
Hier krijg je een idee van het ‘woeste’ geweld op een 
plek waar je het helemaal niet verwacht.

Op www.youtube.com/watch?v=aNXFBYwZTCM 
krijg je een idee van het ‘woeste’ geweld op een plek 
waar je het helemaal niet verwacht. 

 Genootschap-afdelingen



Nieuwe attractie in Kruibeke: de Schelde-waterval!
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Afspraak om 10 uur in Ons Huis, Onze-Lieve-
Vrouwplein 9 (aan de kerk).
Vertrek wandeling: 11 uur.
Om 14 uur lunchen we in Ons Huis, gevolgd 
door een babbel met uitwisseling van camino-
belevissen en informatie.
Einde rond 17 uur.
Picknick meebrengen. Drank is ter plaatse ver-
kriijgbaar.

Hoe kom je er?
Ofwel rechtstreeks naar Ons Huis, E17, afrit 
Kruibeke/Beveren.
Ofwel neem je op de Rechteroever de veer-
dienst Hoboken-Kruibeke.
Parkeren kan in de Leo Bosschartlaan die uit-
geeft op het veer.

Afvaart om 9.15 of 9.45 uur (wees 10 à 15 minuten vooraf aanwezig!). 
Na aankomst op Linkeroever is het  1,7 km stappen tot Ons Huis, aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Wie de afvaart van 9.45 uur mist, kan met de wagen zeker nog op tijd zijn voor de wandeling.

Deelname: € 5, twee consumpties inbegrepen.
Inschrijven vóór 9 oktober door het sturen van een mailtje naar 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be. Tegelijk stort je het juiste bedrag op rekening 
BE73 0017 0228 8160 van het Vlaams Compostelagenootschap Afdeling Antwerpen. Vermeld tel-
kens je naam, het lidnummer en het aantal personen.
Info: Ferdi Mattys, 0489 46 91 66 en - na 18 september - Paul Linders 0486 88 52 50.
http://scalluvia.eu 
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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 Dam-
pierre, 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 privékapel 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. 
Behalve de kerk omvat het domein het vernieuwde Kantmuseum, het voormalig 
klooster van de Apostolinnen, zes godshuisjes en een ruime tuin.  Met afdeling Brug-
ge breng je een  bezoek aan de Adornessite (€ 7) en, onder leiding van een stadsgids, 
aan de Jeruzalemkerk (€ 5). 
Afspraak om 14 uur aan de kerk.
Vanaf 16.30 uur afspraak in het vijf eeuwen oude café Vlissinghe, Blekersstraat 2.  In-
schrijven doe je vóór 19 september door overschrijving van € 12 of € 7 of € 5 op reke-
ning BE62 0017 0228 8261 van het Vlaams Compostelagenootschap – Brugge-Kust. 
Vermeld ‘kerkbezoek’ en lidnummer. Niet-leden zijn ook welkom.
Openbaar vervoer: neem aan het station bus 4 of 14, halte Carmersbrug. 
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 KeMPen
Brasschaat, zondag 7 oktober
Wandeling naar Kapellen
Afdeling Kempen neemt je mee op een van de bosrijkste wan-
delingen van de regio, van Brasschaat naar de Sint-Jakobskerk 
in Kapellen. 
Een bijzonder mooie tocht van 18 km.
Afspraak om 10 uur op de parking van Mediamarkt aan de 
Bredabaan in Schoten.
Bij aankomst, rond 16 uur, krijg je een vieruurtje aangeboden.
Picknick meebrengen.Drank verkrijgbaar in een taverne on-
derweg.
Terug naar de vertrekplaats met bus 650.
Leden zijn verzekerd, andere wandelaars gaan mee op eigen 
risico.
Info: Christ’l Beyers, 03 294 51 40, 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

 Kapellen, St.-Jakobskerk. Het koor dateert uit de 
14de eeuw. Andere delen uit de 15de, 16de en 19de eeuw.

 Naast de kerk, een Jakobusbeeld van Vally Moors.
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aFdelinG liMBurG
Genk, zaterdag 9 september
Barbecue en wandeling
Voor de klassieke barbecue van afdeling Limburg 
kun je weer terecht in ’t Kliniekske. 
’s Middags, vóór de barbecue, kun je op wandel 
door de natuur van Kiewit en Bokrijk. Sinds april 
2016 kun je daar tweehonderd meter onder het 
waterniveau wandelen en fietsen. 
Afspraak voor de barbecue om 18 uur in ’t Kli-
niekske, Noordlaan 6a. 
Aanvang middagactiviteit: 15 uur. Afspraak aan 
de kiosk naast de parking van de kinderboerderij 
in Kiewit, langs de Putvennestraat.

De wandeling is gratis.
Voor het eten betaal je € 15 euro (drankje inbe-

grepen), over te schrijven vóór 4 september 
op rekening IBAN BE 10 0000 4100 2304 
van Grauls L. Vermeld ‘barbcue’.
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In Bokrijk is sinds enkele maanden een brug, niet over, maar door de vijvers ... 
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aFdelinG MeChelen
Mechelen, zaterdag 21 oktober
zennewandeling
Afdeling Mechelen nodigt je uit op een stevige wande-
ling door de Zennevallei en het Hombeeks plateau. 
Via het Vrijbroekpark en de Sint-Jakobskapel wandel 
je naar de Zenneboorden. Vandaar gaat het via paadjes 
en buurtwegen naar Hombeek en Zemst, langs de kas-
telen Expoel en Releghem, en Egleghemvijver.
De wandeling eindigt rond 16.30 uur aan het Centraal 
Station van Mechelen.  Opgelet, het is dan nog niet ge-
daan!
Afstand: 20 km. 

Afspraak in het station van Mechelen (dus niet in 
Mechelen-Nekkerspoel) om 9.45 uur.  De NMBS-
parking achter het station is gratis tijdens weekends 
en feestdagen
In Brasserie Friends, tegenover het station, biedt 
afdeling Mechelen je koffie, thee of chocomelk aan 
voor de wandeling.
Picknick meebrengen. Drank is inbegrepen in de 
deelnameprijs. 
Na aankomst drinken wij in Mechelen nog het glas 
van de vriendschap en wie wil kan er ook wat eten: 
stoofvlees met frieten, een vispannetje of een veg-
gieschotel.

Zemst, kasteel Releghem: van een versterkte voorpost voor het hertogdom Brabant tot riante 
residentie.
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Deelname: € 10 voor de wandeling (drie consump-
ties inbegrepen) of € 25 euro voor de wandeling en 
de avondschotel. Je kunt ook alleen maar komen 
eten. Dat kost € 15, drank exclusief.  
Inschrijven doe je vóór 16 oktober. 

Klik hier het inschrijvingsformulier aan en zend het 
als bijlage bij een mail naar:
afdelingmechelen@compostelagenootschap.be; 
Of per post aan Luc Holsters, Lange Akkerstraat 26, 
2800 Mechelen.  
Vermeld bij betaling je lidnummer en ‘wandeling 
Zennevallei’.
We houden geen rekening met gegadigden die op 
16 oktober niet betaalden. Betaal je daarna, dan aan-
vaarden wij de deelname als het praktisch nog mo-
gelijk is. Annuleringen na 16 oktober worden niet 
terugbetaald, tenzij de afdeling er geen financiële 
schade van ondervindt.  Alleszins wordt een admi-
nistratieve kost aangerekend. 

Vrijbroekpark, een provinciaal groendomein met rijke plantencollecties.
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulier%2021%20oktopber%202017.doc


15

86
September  2017¡HOLA!

aFdelinG zenne-dender
denderleeuw, vrijdag 20 oktober
Pelgrimsavond
Ben je dit jaar naar Santiago de Compostela geweest? Kom dan je ver-
haal vertellen en kom van de gezellige caminosfeer genieten, met mu-
ziek en beelden van de camino. 
Hugo Frederix, coördinator van het Jakobskerkenpad in 2010, komt 
vertellen over deze unieke tocht door Vlaanderen en er is ook aan-
dacht voor onze hospitaleros in Los Arcos. 
De avond eindigt zoals altijd in café De Ware Jakob. 
In het bijzonder verwelkomt de afdeling alle leden van Zenne-Dender 
die dit jaar op tocht geweest zijn. Voor hen is er een verrassing, als ze 
de compostela meebrengen die ze dit jaar in Santiago de Compostela 
ontvingen.

Afspraak om 19.30 uur in ’t Kasteeltje, Stationsstraat 7, 200 m van het 
station.
Deelname: € 5. 
Een inschrijvingsformulier kun je hier aanklikken (of vind je op de 
website).
Stuur het als bijlage van een mail naar Wilfried Claes van afdeling Zen-
ne-dender: claesw@telenet.be. 
Tegelijk stort je vóór 14 oktober  het juiste bedrag op BE16 0017 0228 
9574 van het Vlaams Compostelagenootschap, afdeling Zenne-Dender, 
met vermelding ‘Pelgrimsavond + lidnummer + aantal personen.
Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
Info: 0473 95 25 85.

Pelgrimsavonden: luisteren en kijken naar elkaars verhalen en beleve-
nissen.  En zo wordt de pelgrimstocht nóg mooier!
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http://www.compostelagenootschap.be/Article.aspx?id=2371
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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 2700 km, 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’.

Na de presentatie  staat de kof-
fie en de taart klaar en is er tijd 
om camino-ervaringen uit te 
wisselen.
Afspraak om 14.30 uur in 
het ontmoetingscentrum De 
Troubadour aan het Vlaswaag-
plein in Bissegem (Kortrijk).
Makkelijk bereikbaar per 
trein.
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
ul
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Wat een ruimte, wat een ervaring ...
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andere orGaniSaToren
deux-acren, zaterdag 9 september
inwandeling nieuwe Jakobsroute: Via Tenera
Ath, en de hele Dendervallei, zag eeuwen geleden geregeld Compos-
telapelgrims voorbijtrekken. Een confrèrie de Saint-Jacques zag er het 
licht in 1421. Resten van een Jakobskapel zijn nog zichtbaar op de 
binnenkoer van een woning aan de Grand Place. Een Jakobshospitaal 
was er ook, maar daarvan rest alleen nog de straatnaam Quai Saint-
Jacques. 
De Via Tenera verbond, en verbindt, Vlaanderen via de Dender met 
Ath en uiteindelijk Valenciennes in Noord-Frankrijk. 
Ook in Vlaanderen bewegwijzeren we de route, van Antwerpen, via 
de Schelde naar Dendermonde en verder naar Aalst, Ninove en Ger-
aardsbergen. 

Afspraak aan de kerk van Deux-Acren om 10 uur. 
Haltes met toespraakjes, het onthullen van bronzen schelpen en meer 
in Lessines (Hôpital Notre-Dame à la Rose), Isières en Ath. 
In Ath ben je terug om 16 uur. Om 17 of om 19 uur kun je met de trein 
terug naar Deux-Acren. 
Liefst vooraf een seintje geven aan het Waals Compostelagenoot-
schap: 
0479 98 25 63 of 010 41 72 16.

Een complete routebeschrijving van de Via Tenera is voorlopig nog 
niet beschikbaar.
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Kaulille, dinsdag 24 oktober
Camino-avond: vele wegen leiden naar Compostela
Op een avond van Davidsfonds Bocholt brengen enkele Bocholtena-
ren verslag uit van hun tocht langs de Camino Francés, de Vía de la 
Plata, de Camino del Norte en de Camino Primitivo. Met beeldma-
teriaal.
Afspraak in de Kroon aan het Nevenplein. 
Aanvang om 20 uur.

St.-Genesius-rode, zondag 1 oktober
Te gast: Jakobus, zoon van de donder
Jakobus de Meerdere en zijn broer Johannes kregen van 
Jezus de bijnaam  ‘Donderzonen’. Dit verwijst wellicht 
naar hun temperament.
Op een bijbelse vertelavond brengt Luc Devisscher Jako-
bus weer tot leven.
Met muzikale omlijsting door het Genesiuskoor.

Aanvang om 15 uur in de St.-Genesiuskerk.
Deelname: € 5.
Organisatie: pastorale zone Alsemberg. 
Info: siene@skynet.be

Jakobus in de kathedraal van Amiens.
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGriMSWeGen

Bronzen schelpen: nu ook in Mechelen
Afdeling Mechelen vroeg vorig jaar aan het stadsbe-
stuur om de Via Brabantica te bewegwijzeren met 
bronzen schelpen. De stad reageerde positief. Er 
volgde een gesprek met de eerste schepen en later 
de principiële goedkeuring door de gemeenteraad. 
Er was zelfs meer. De stad zou de factuur van de 
aankoop betalen en zorgen voor de plaatsing. Dat is 
nu gebeurd. De eerste schelp ligt op de hoek van de 
Zwartzustersvest met de Frederik de Merodestraat, 
de andere in de Frederik de Merodestraat, de Grote 
Markt, IJzerenleen, Korenmarkt, Brusselpoort, 
Plaisencebrug en op de hoek van de Ridder Dessain-
laan. Daarna nemen de zelfklevers de bewegwijze-
ring over. Op de gevel van het Diocesaan Pastoraal 
Centrum (waar ons secretariaat is ondergebracht) 
komt er ook een schelp. Een leuk artikel over de 
schelpen én de werking van het infopunt verscheen 
onlangs op:
www.mechelenblogt.be/2017/08/mechelen-ligt-op-weg-naar-compostela.
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Via limburgica: wijziging na grindwinning
Wie de gids voor de Via Limburgica heeft kan best van 
onderstaande tekst een kopietje maken en toevoegen 
aan zijn boekje. 
Op pagina 10, onder het grijze kadertje, moet je nu dit 
lezen :

Als je uit de kerk van Kessenich komt, sla je links af en 
loop je de Kerkstraat uit. Rechtdoor, door de sluispoor-
tjes en voorbij het infopaneel, over een geasfalteerd 
wandel-en fietspad, naar de Vissenakkerplas. Je steekt 
de Witbeek, in een oude Maasgeul, over. Na de grind-
winning is hier een nieuw landschap ontstaan met een 
evenementenplein (Het Bastion), een recreatieplas en 
een surfstrand. Voor het evenementenplein ga je rechts-
af over de dijk, de plas links van je. Kijk ook regelmatig 

eens achterom! Na 1,5 km dijk kom je rechts voorbij de Agropolis (nog 
in ontwikkeling), een terrein van ca. 40 ha waar vernieuwende en toe-
komstgerichte landbouw kansen krijgt. Waar de wandel- en fietsdijk 
na 200 m ophoudt, stap je aan de overkant van de weg verder en draai 
je links mee met de bocht de Dalerweg in (pijl paars bootje en Maas-
bracht), met knotwilgenpracht. Je bent aan de dorpsrand van Geistin-
gen, een dorp dat vroeger op de Romeinse heirbaan Tongeren-Nijme-
gen lag. Vanaf de Dalerweg kan je weer de wit-rode GR-tekens volgen. 
Op het eerste kruispunt zie je de ontgrinde Steenberg  ... 

De rest van de routebeschrijving blijft intact.

Een nieuw landschap, een nieuw stukje Limburgse camino
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nieuwe pelgrimsgidsen
Wisepilgrim heeft al een jaar of tien een website met logiesinforma-
tie voor een reeks klassieke Spaanse camino's. Apps zijn er ook al een 
tijdje en recent begon Michael Matynka ook aan de gedrukte versie. 
De Engelstalige boekjes voor de Camino Francés en de Camino Portugués 
(vanuit Lissabon ; Coastal Way en Central Way) zijn al verschenen. 
De gids voor de Camino del Norte volgt. 
Veel verschil met de website is er niet. Het verschil zit vooral in foto’s, 
overzichtskaarten en plattegronden van dorpen en steden. 
Prijs Camino Francés en Camino Portugués: € 20 ; Camino del Norte 
€ 15. De laatste is nog niet verschenen. 
www.wisepilgrim.com 

lettre pastorale 
Het ziet ernaar uit dat met het stijgend aantal pelgrims de bisschoppen van bisdommen langs de 
camino ook actiever worden. Ze kwamen in juli weer samen in Bayonne en publiceerden samen 
een herderlijke brief, vooral over de christelijke gastvrijheid op de camino’s. 
Als je brief leest dan weten de bisschoppen goed dat twee derde niet uit puur christelijke overwe-
gingen op stap is, maar eerder op zoek is naar zichzelf en de zin van het leven. Hun brief ziet de 
gastvrijheid duidelijk als een kans tot evangelisatie. Daarin zijn ze ook heel concreet: er mag liefst 
een kruis hangen, bijbels en andere lectuur zouden aanwezig moeten zijn, kerken en kapellen 
moeten open zijn (n.v.d.r. daar hebben ze zeker in Spanje nog veel werk mee!), parochies moeten 
ervoor zorgen dat er gebedsdiensten zijn en pelgrims de zegen kunnen krijgen, je moet getuigen 
van je eigen geloof, zorgen voor lage prijzen, liefst donativo ... en veel meer. Ongetwijfeld een 
interessant document. 
Op www.webcompostella.com kan je de complete tekst aanklikken van de Lettre pastorale des évê-
ques du Chemin de Saint-Jacques en France et en Espagne. Accueil et hospitalité sur le chemin de Saint-Jacques.
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Pelgrimswegen kort
* Iberia voerde een speciale pelgrimskorting in van ca. 5 %. Ze geldt 

voor de vluchten naar Madrid, Lisboa, Porto, Bilbao, Santander, 
Oviedo, León, Vitoria, San Sebastián, Logroño en A Coruña. Hoe je 
daarvan kunt genieten, dat vind je op 

 www.caminodesantiago.gal/en/make-plans/promotion-iberia.
* Lourdes. Compostelagenootschappen en diverse kerkelijke en bur-

gerlijke overheden organiseren op 30 september en 1 oktober Les 
premières rencontres internationales des Pèlerins de St.-Jacques-de-Compos-
telle. Lourdes ligt immers ook op een camino en heeft al jaren een 
Centre d’Information Jacquaire. 

 Op het programma allerlei bezoeken en voordrachten, een misvie-
ring en uiteraard maaltijden. 

 Deelname: € 50, zonder logies.
 Meer info vind je op www.compostelle-lourdes.fr 
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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 
www.wisepilgrim.com 
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Camino del norte: nieuwe albergue in Santillana del Mar
Santillana is een culturele en historische parel maar het is er vrijwel 
altijd druk. Vooral veel toeristen. Aan hotelaccommodatie geen ge-
brek, sommige hebben ook (soms) pelgrimsprijzen. Er is een kleine 
openbare albergue en je kunt ook onderdak krijgen op de camping net 
voorbij Santillana. 
Sinds kort is er een nieuwe privéherberg: El Convento in het voorma-
lige klooster Regina Coeli. Vlakbij een ander klooster, het clarissen-
klooster. ’s Avonds kun je daar naar de mooie gezangen van de claris-
sen gaan luisteren. 
De uitbater is Eleos, een vereniging die zich inzet voor tewerkstelling 
van socaal zwakkeren in de samenleving.
Een overnachting kost € 12 à 16 euro, ontbijt € 3,50.  
+34 680 594 138, elconventosantillana@gmail.com.
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 Santillana del Mar, 
Sint-Julianakerk.
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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 Obra-
doiro ...
De Pórtico is zonder meer hét meesterwerk van Mestre Mateo, maar 
hij realiseerde veel meer. Begin dit jaar was er in het Prado in Madrid 

een kleine maar prachtige ten-
toonstelling over de Mestre. Die 
tentoonstelling is nu te zien in 
het museum van de kathedraal. 
www.catedraldesantiago.es 

De patroonheilige van Maestro Mateo: San 
Mateo.Santiago de Compostela, Museo Ca-
thedral.

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

Maestro Mateo. Elías/Enoc. Museum Pontevedra.
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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.

Media, erFGoed, TenToonSTellinGen, ConCerTen
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open Monumentendagen
Elk jaar in september loont het de moeite om de vele programma-
brochures van open monumentendagen grondig te doorbladeren. 
Je ontdekt altijd wel voor jou interessante buitenkansjes om gratis 
of goedkoop een monument of een park of een collectie te bezoeken 
die aansluit bij jouw belangstelling. 
In Vlaanderen – op 10 september - is er geen speciaal thema. 
www.openmonumentendag.be
Wallonië – weekend 9 en 10 september – zet waterwegen, spoorwe-
gen en oude landwegen in de kijker.
www.journeesdupatrimoine.be 
Brussel – 16 en 17 september – heeft extra aandacht voor de natuur 
in de stad. 
https://visit.brussels/nl/sites/heritage

¡Buen Camino! op de Spaanse televisie
Al enkele weken loopt er op de Spaanse televisie een wekelijkse ‘docu-
show’ van ca. 50 minuten over de Camino.  
Marta Márquez, een jonge Spaanse, presenteert uiteenlopende erva-
ringen met een zestigtal pelgrims, terwijl ze zelf het traject wandelt 
van Villafranca del Bierzo tot Santiago de Compostela, en ten slotte 
tot Fisterra.
¡Buen Camino! is een gevarieerd programma met o.a. selfie-opnames, 
interviews, drone-overzichten van bewandelde regio’s, zakelijke in-
formatie, wetenswaardigheden en veel meer. 
De voorbije uitzendingen kun je nog altijd bekijken op de website van 
de Spaanse televisie.
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Uiteraard is alles in het Spaans. Interessant is wel dat alle commen-
taren en dialogen ook nog eens in het Spaans ondertiteld zijn. Dat 
maakt het bijzonder leerrijk voor wie Spaans leert, of het beter wil 
spreken. Op elk moment kun je de reportage immers met de pauze-
knop vastzetten.
www.rtve.es/alacarta/videos/buen-camino

Ook op websites van andere televisiezenders vind je nog uitzendin-
gen over de pelgrimstocht naar Compostela. We denken in de eerste 
plaats aan de De Weg naar Santiago van het toenmalige RKK. 
Je vindt de uitzendingen nog gedeeltelijk op www.npo.nl  

Medium huid
Weer een paar caminotattoos 
voor onze verzameling. 
Vidoneh De Greef, op bezoek 
in het infopunt, was zo vrien-
delijk om er foto’s te laten 
maken van zijn geliefde cami-
notattoos.
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lezerSBrieVen, BloGS  en zoeKerTJeS
naar Compostela wandelen, fietsen ... of loPen!
Maandag 21 augustus. Professor Johan Swinnen begint aan zijn loop-
tocht naar Compostela: 2400 km, 80 tot 100 km per dag (twee mara-
thons!)
Een immense opgave. 
Johan Swinnen is papa van een zoon met kanker en kanderonderzoe-
ker aan de KU Leuven. Hij loopt naar Compostela voor zijn zoon en 
om geld in te zamelen voor het kankeronderzoek.
Nico Bringmans was bij de start toen Johan Swinnen aan het Leuvense 
stadhuis zijn eerste stempel kreeg. Nico heeft veel respect en bewon-
dering voor de fysieke en mentale uitdaging die Johan is aangegaan, 
maar nog meer voor zijn engagement met de mensen die getroffen 
zijn door ‘het monster van deze tijd’, kanker.

Hij stuurde ons een reeks mooie 
beelden. 
Op www.post-voor-compostela.be  
kun je het verloop van de tocht vol-
gen.  We komen er later op terug, 
in ¡Hola! én in De Pelgrim.

Burgemeester Louis Tobback zet de eerste 
stempel in Johans stempelboekje.

Johan Swinnen krijgt de laatste aanmoe-
digingen van burgemeester Louis Tobback 
en rector Luc Sels. Start van de eerste ‘twee mara-

thons’, samen met zoon Pieter.
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Queeste 50, deel 2
Begin september start het tweede deel van onze sponsortocht ten 
voordele van Coopagros (Peru). We wandelen van Aire-sur-l’Adour 
naar Sahagun, 591 km.
Peru is de bakermat van de aardappel. Al eeuwen teelt de indianen-
bevolking er aardappelen in alle soorten en maten, meer dan 3000 m 
hoog in de Andes. Het leven voor de 150 families van de aardappel-
coöperatie Coopagros is er een harde dagelijkse werkelijkheid. Daar 
willen ze met Trias iets aan veranderen. 
Zo is men in Kishuara bezig met het bouwen van een chuñofabriek. 
De chuño is een aardappelkoek, een oeroude Inca-lekkernij. De ge-
oogste aardappelen worden ’s nachts aan de vrieskou blootgesteld om 
ze vervolgens met de voeten plat te stampen. Daarna worden ze in de 
zon te drogen gelegd. Een arbeidsintensief werk. 
Bovendien kampen veel boeren met problemen rond de klimaatop-
warming. Hoog tijd dus om te investeren in de mechanisering van dit 
proces. 
Steun is welkom op de rekening van TRIAS, Wetstraat 89, 1040 Brus-
sel: IBAN BE45 7363 3333 3389. Vermeld: QUEESTE 50.
Voor stortingen vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest van TRIAS. 
Ook kleinere bijdragen zijn uiteraard welkom. Iedereen krijgt een 
jaarlijkse nieuwsbrief over de tocht naar Compostela en het project 
in Peru. 
Sigrid en Philippe, philippe.bafort@telenet.be
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Tot slot nog een groet van deze vrolijke Nederlandse peregrinas, na hun stempelbezoek aan ons secretariaat!
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Wandelmaat gezocht
Ik ben net met pensioen en zou graag vanaf april 2018 de Vía de 
la Plata stappen van Sevilla tot Compostela.
Ik zoek een enthousiaste medestapper die wil overnachten in 
de albergues.
0478 99 26 47,  hilde.cools@hotmail.com   

Wandelkar te koop
In 2010 heb ik op 68-jarige leeftijd de tocht naar Compostela 
gemaakt.
Dit jaar liep ik terug een deel van de weg, tot Rocamadour. Te 
voet, maar nu met een wandelkarretje van Radical Design, 
een Wheelie IV Combi.
De kar wil ik nu verkopen.
Marc Sagaert, 0475 020 24 02, marc.sagaert@hotmail.be

En we sluiten met dit korte Youtubefilmpje van een 
Poolse zuster. Per fiets pelgrimeerde ze van Polen naar 
Santiago. Het is al bijna 200 000 keer bekeken.

https://www.youtube.com/watch?v=WRSOmvdKPFk 


