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

hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Riego del Camino, provincie Zamora, Vía de la Plata. 
Avondrood, mooi weer beloofd! Zeker weten, maar de sfeer van zo’n avond maakt ook dat de tekst in je dagoek veel mooier is dan 
de voorbije dagen, maakt ook dat de gesprekken met je goeie stapvriend of partner dieper, mooier, vruchtbaarder zijn ... Neen?
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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, Luc Holsters, Paul Linders, 
Frans Maertens, Ferdi Mattys, Herman Merckx, Jef Van Lint.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Luc De Bolle, Kaaivaartstraat 71, 1760 Roosdaal

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!

in deze  ¡hOla!
’t Genootschap 
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afdelingsnieuws 
Antwerpen            12
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Andere organisaties         21
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lezersbrieven, Blogs en zoekertjes    31

Kalender

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 11 november  Brugge. Kerkhofbezoek

Zaterdag 18 november  Gent. Infodag

Zaterdag 25 november  Oud-Heverlee. Terugkomdag!
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nieuw: kaarten en kaarsen in onze pelgrimswinkel 
Al vele jaren is Willem Hoet gefascineerd door onder meer de Ca-
mino. Tientallen vierkante schilderijtjes maakte hij de voorbije jaren 
over zijn voettocht. Enkele jaren  kon je ze ook zien op de binnenkaft 
van De Pelgrim, telkens met een haiku van Paul De Marez. Hoet be-
speelt de trage wegen in het trage landschap, speelt met kleur en per-
spectief en zet telkens een mooie, enthousiaste boodschap neer. 
Zestien schilderijtjes kregen nu ook een prentkaartversie. Een uitgave 
van het Vlaams Compostelagenootschap. 
Er zijn vier reeksen van vier prentkaarten, A, B, C en D, telkens met 
omslagen.  Zie pagina 4.
Prijs per pakje: € 5. 
Vermeld de reeksletter als je via de website bestelt.

Mia Beullens, enthousisaste vrijwilligster, aan het werk met het 
samenstellen van ABCD-Hoetpakjes.
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Een tweede nieuw product in onze winkel: kaarsen.  

Een kleine kaars kost € 2, een middelgrote € 5 
en een grote € 7. 
Kaarsen kun je alleen kopen op het infopunt, 
op infodagen en enkele grote activiteiten van 
het Genootschap.
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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 38 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 ko-
pen 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 beschikking van onze leden!

Dit zijn de vrijwilligers, actief in oktober en november.

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
Zaterdag 4 november  Namen nog niet bekend.
Zaterdag 11 november  Wapenstilstand. Het infopunt is gesloten!

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%202017.pdf
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Bibliotheek: aanwinsten
Veel te weinig leden weten dat we ook een bibliotheek hebben met een 
mooie keuze boeken over geschiedenis, kunst, volkskunde, spiritua-
liteit en veel meer. In niet onbelangrijke mate ook gidsen, gidsen die 
eveneens gebruikt worden in het kader van het infopunt. Omdat de 
verzameling gidsen wat verouderd was, zijn we begonnen met de aan-
schaf van een reeks nieuwe gidsen. 

Dit zijn de meest recent aangekochte gidsen:
-  CG.225 - The winter route. A detailed guide. (Camino Invierno), 2017
-  CG.226 - Frankreich: Jakobsweg Via Podiensis von Le Puy-en-Velay 

nach Saint-Jean, Pied-de-Port, Conrad Stein, 2017
-  CG.227 - Spanien: Jakobsweg Camino Primitivo, Conrad Stein, 2017
-  CG.228 - Spanien: Jakobsweg Küstenweg. Camino de la Costa, Ca-

mino del Norte und beliebte Varianten, Conrad Stein, 2017
-  CG.229 - Portugal Spanien: Jakobsweg Ostportugal - Via Lusitana von 

der Algarve nach Ourense, Conrad Stein,2017
-  CG.230 - Portugal Spanien: Jakobsweg Caminho Português von Porto 

nach Santiago und Finisterre, Conrad Stein, 2017
-  CG.231 - Spanien: Jakobsweg Via de la Plata Mozarabischer Ja-

kobsweg, Conrad Stein, 2017

De bibliotheek kun je altijd raadplegen tijdens de openingsuren van 
het Infopunt, op zaterdag van 10 tot 16 uur.
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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 
jouw 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 elke maand een infodag: op 18 november in 
Gent, op 16 december in Brugge.
Afspraak om 10 uur in  het Don Bosco-instituut, Lenniksesteenweg 2, 
Halle (Vlaams-Brabant).

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.
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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’.

Het Sint-Barbaracollege is goed bereikbaar: 
-  per trein/tram: voor het Sint-Pietersstation Gent neem je tram 1 
 (Wondelgem of Evergem), halte Savaanstraat of tram 2 
 (Melle Leeuw). Telkens 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.

Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten bedoeld 
voor leden van het Genootschap (en hun familie). 
Niet-leden zijn niet verzekerd op onze activiteiten en 
nemen altijd deel op eigen risico. Op infodagen zijn 
altijd leden en niet-leden welkom.



9

87
Oktober  2017¡HOLA!

Oud-heverlee, zaterdag 25 november
Terugkomdag!
Mooie ervaringen moet je kunnen delen. Dat kan op de terugkomdag 
waar je in een aangename sfeer medepelgrims en thuisgebleven part-
ners kan ontmoeten en luisteren naar hun verhalen.
Programma
9 uur   Onthaal met koffie en thee
10 uur  Welkomstwoord van de voorzitter en stemmingsmoment
10.15 uur Keuze uit:
    - Spirituele boswandeling: in kleine wandelgroepen delen  

    we onze pelgrimservaringen.
    - Compostella, een unieke spirituele pelgrimsfilm 
     van Freddy Mouchard.  Met bespreking.
    - Beluisteren van pelgrimspoëzie
    - Café ‘De ware Jakob’: ervaringen uitwisselen, foto’s … 
12 uur  Soep en eigen of bestelde picknick 
     Uitreiking herinneringstegel 2017
13.45 uur Keuze uit:
    -  Caminospel: een gezelschapsspel met foto’s van de camino.
    -  Compostella, een unieke spirituele pelgrimsfilm 
     van Freddy Mouchard.  Met bespreking.
    -  Wandeltocht naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van- 

    Steenbergen in het Meerdaalwoud.
    -  Café De ware Jakob: ervaringen uitwisselen, foto’s ...
16 uur   Einde
Tussendoor is de pelgrimswinkel open en kan je al een voorraad nieu-
we dromen openvouwen.

Zouden andere pelgrims dat ook zo gevoeld hebben? Was het voor hen 
ook zo ongelooflijk mooi? Hoe losten zij hun ‘probleempjes’ op? En wat 
doen ze nu met hun ervaringen?  Wat is er veranderd na de camino? Je 
wil het graag horen? De terugkomdag biedt je weer mooie contacten, tij-
dens de wandeling, de picknick, het spel, de film ... Het wordt vast weer 
heel mooi. Dankzij de werkgroep spiritualiteit en afdeling Leuven.
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Waar?
Klooster Don Bosco, Don Boscolaan 15, Oud-Heveerlee. (Vlakbij de 
Waversebaan). GPS: tik Kloosterdreef in.
Openbaar vervoer: buslijn 337 Leuven-Waver. Vertrek Leuven-Station: 
9.15 of 10.11 uur. Halte: Don Bosco.  

Deelname
€ 5, met lunch € 11. Over te schrijven op rekening BE06 2800 5620 
0322 van het Vlaams Compostelagenootschap. Inschrijven doe je met 
het inschrijvingsformulier  dat je binnen enkele dagen op de website 
vindt. Stuur het ten laatste op 20 november per e-mail naar:
terugkomdag@compostelagenootschap.be. 
Je kunt het ook opsturen naar Herman Troukens, Kriesberg 52, 3221 
Nieuwrode.  Pas na ontvangst van het formulier en na overschrijving 
van het verschuldigde bedrag ben je ingeschreven. 

Info: Dees Van Caeyzeele, deesvancaeyzeele@donbosco.be, 
0472  32 36 47
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stempelboekje 2018
Wellicht maak je nu al plannen voor een tocht in 2018.
Om de geloofsbrief en het stempelboekje te kunnen aanvragen, moet 
het lidmaatschap voor 2018 in orde zijn. 
Voor de leden die via domiciliëring betalen, gebeurt dat in de loop van 
de maand januari.
Wie met een betalingsopdracht betaalt, kan dat vanaf 1 november 
voor het kalenderjaar 2018.
Het heeft dus geen zin om een aanvraag vroeger op te sturen.
Het informaticasysteem laat ons niet toe om documenten op te ma-
ken zonder actief lidmaatschap.
Alvast dank voor jullie begrip, en voor wie plannen maakt, veel succes!
May Van Miert en  Chris Cardinael 

Een van de dagelijkse rituelen ... Credencial en identiteits-
kaart, por favor. En wat later, un sello. Soms lelijk, soms prach-
tig. Samen een heel mooi souvenir. En een souvenir dat boven-
dien recht geeft op een nog mooier souvenir, de compostela. 

CREDENCIAL
STEMPELBOEKJE

V O O R  E E N  B E T E R E  T O C H T

VLAAMS   COMPOSTELAGENOOTSCHAP
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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 Krui-
beke om er langs de Barbierbeekroute (8,4 km) te 
wandelen. Een bijzondere attractie langs de route is 
de pas in gebruik genomen ‘waterval van Kruibeke’, 
een ingenieus in- en uitstroomsysteem van het Schel-
dewater in een overstromingsgebied, puur op basis 
van de getijdenwerking. Op termijn zullen er slikken 
en schorren ontstaan zoals in Het Verdronken Land 
van Saeftinghe. 

Op www.youtube.com/watch?v=aNXFBYwZTCM 
krijg je een idee van het ‘woeste’ geweld op een plek 
waar je het helemaal niet verwacht. 
Mooi om te zien hoe meer veiligheid, meer natuur en 
mooie recreatiemogelijkheden kunnen samengaan.
Afspraak om 10 uur in Ons Huis, Onze-Lieve-Vrouw-
plein 9 (aan de kerk).

 Genootschap-afdelingen



Nieuwe attractie in Kruibeke: de Schelde-waterval!

Fe
rd

i M
at

ty
s



13

87
Oktober  2017¡HOLA!

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 telkens je naam, het lidnummer en het aantal personen.
Info: Ferdi Mattys, 0489 46 91 66 en Paul Linders 0486 88 52 50.
http://scalluvia.eu 
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aFdelinG BruGGe
Brugge,  zaterdag 11 november
rondleiding op ‘t Groot Brugs Kerkhof 
Men zegt: in de dood is iederéén gelijk en toch zie je, zeker op oudere 
kerkhoven, dat het niet altijd zo is: het Groot Brugs kerkhof is rijk aan 
monumenten die de evolutie van de dodencultus illustreren, van 1787 
tot vandaag. De begraafplaats heeft vooral een 19de-eeuws karakter.
Je vindt er bekende namen zoals Guido Gezelle, vredig naast Achilles 
Van Acker. Moesten ze het weten: Gezelle zou er een kleen gedichtje 
over schrijven en Achilles zou er een Brugsch mopje over vertellen! 
Gids: Lieven Maes.

Afspraak om 10.30 uur aan de ingang, op het einde van de Brugs Kerk-
hofstraat in Ver-Assebroek (Brugge).
Deelname € 3,  niet-leden € 5. Ter plaatse te betalen.
Openbaar vervoer: neem aan het station bus 20 of 21.
Info: Yvonne Roelof, 050 34 17 29, 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.
www.grafzerkje.be 

Gouverneur en baron Jean-Baptiste de Bethune ontwierp dit arduinen 
neogotische praalgraf voor zijn vriend Guido Gezelle.  Een groot kruis 
in het midden wordt geflankeerd door twee engelen.  Ze  rusten op een 
imposant voetstuk met op de zijkant de titels van de dichtbundels van 
Gezelle. Op de achterkant verzen uit zijn dichtbundel Kerkhofblommen. 
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aFdelinG GenT
Gent, zaterdag 7 oktober
Via scaldea, aflevering 2
Verleden jaar verkende afdeling Gent de Via Scaldea tussen Water-
vliet en Waarschoot. Die wandeling krijgt nu een vervolg in Gent. 
Je wandelt van Mariakerke naar de Jakobskerk in Gent en ’s namid-
dags terug naar Mariakerke via een andere route. Twee keer tien kilo-
meter, 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 9.15 uur op de parking van het domein Claeys-Bouüaert, 
op het einde van de Notenstraat in Mariakerke. Het vertrekuur is in-
derdaad vervroegd: 9.15 uur, niet 10 uur!
Wie met de bus komt, neemt aan het St.-Pietersstation bus 9 (perron 
20). Afstappen aan Mariakerke 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.
Info: Johan De Ridder, 09 324 65 49.

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, zaterdag 7 oktober
Wandeling naar Kapellen

Afdeling Kempen neemt je mee op een van de bosrijkste 
wandelingen 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 aange-
boden.
Picknick meebrengen.Drank verkrijgbaar in een taverne 
onderweg.
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 MeChelen
Mechelen, zaterdag 21 oktober
zennewandeling
Afdeling Mechelen nodigt je uit op een stevige wan-
deling door de Zennevallei en het Hombeeks plateau. 
Via het Vrijbroekpark en de Sint-Jakobskapel wandel 
je naar de Zenneboorden. Vandaar gaat het via paad-
jes en buurtwegen naar Hombeek en Zemst, langs de 
kastelen Expoel en Releghem, en Egleghemvijver.
De wandeling eindigt rond 16.30 uur aan het Cen-
traal Station van Mechelen. 
Opgelet, het is dan nog niet gedaan!
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 af-
deling 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 veggie-
schotel.  

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. 

Vrijbroekpark, een provinciaal groendomein met rijke plantencollecties.
Lu
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulier%2021%20oktopber%202017.doc
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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 Ma-
rez 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 kersten-
de.  Een tocht van 2700 km, langs Jakobswegen in de omgekeerde rich-
ting, 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  staan de 
koffie 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. 
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Wat een ruimte, wat een ervaring ...
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andere OrGanisaTOren

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 beeldmate-
riaal.  Afspraak in de Kroon aan het Nevenplein. 

Aanvang om 20 uur.

Oppuurs, zondag 21 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 
Jakobus weer tot leven.
Aanvang om 20 uur in de St.-Janskerk van Oppuurs (St.-Amands). 
Deelname: € 5 over te schrijven op rekening BE12 0011 7771 5392 
van VPW Klein-Brabant, of contant bij aankomst. 
Stuur vooraf wel een mailtje naar secretariaat@kerkkleinbrabant.be.
Info: Inge Hauchecorne, 03 889 06 42, 0498 07 71 13,
www.kerkkleinbrabant.be

Jakobus in de kathedraal van Amiens.
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utrecht, zondag 5 november
Cinema Camino: een filmfestival voor pelgrims
Het festival wil de diversiteit van pelgrimsfilms laten zien. Grotere produc-
ties als The Way en I’m Off Then (Ich bin dann mal weg) worden vertoond naast 
kleinere producties als de documentaire Moederziel. Je kunt onder andere 
kijken naar de animatiefilm O Apóstolo, het spirituele Compostelle, le chemin 
de la vie, de experimentele Buñuel-klassieker La Voie Lactée of de historische 
reis van Cees Nooteboom en Hans Keller in Geschiedenis van een tocht. 
Op het festival gaat ook Caminho da Fe in première, de ‘walkingroadmovie’ 
met de doldrieste avonturen van makers Tosca Niterink en Anita Janssen op 
een pelgrimstocht van zeven weken door Brazilië. Ze komen naar het festi-
val en leiden op geheel eigen wijze hun documentaire in.
Voor elke film is er een bijzondere spreker. Naast filmmakers Paul Hawin-
kels en Paul Mathot, zullen onder andere Buñuelkenner Gijs Mulder, land-
schapsfilosoof Matthijs Schouten en cultuurwetenschapper Tom van Nue-
nen vanuit hun eigen expertise de films van achtergrond voorzien.
De dag wordt feestelijk aangekleed met muziek van het pelgrimskoor El Or-
feón Jakobeo, Caminowijnen en Spaanse hapjes. 

Praktische informatie en het programma volgen binnen enkel dagen, houd 
hiervoor de websites van de Camino Academie of het Nederlands Genoot-
schap van Sint Jakob in de gaten.  
Locatie: filmtheater ’t Hoogt, Hoogt 4 in Utrecht.

Trailer Caminho da Fe:  www.youtube.com/watch?v=s6YXVUynL8w 
Trailer Ich bin dann mal weg: www.youtube.com/watch?v=46CrgtSKxF0
En tenslotte Freddy Mouchard over zijn film, Compostelle, le chemin de la Vie: https://www.youtube.com/watch?v=7jQiYtIRyDE

Heel verscheiden films op de Cinema Camino. Van The Way,  een 
‘klassieker’ waarin een vader (Martin Sheen) de asse van zijn 
zoon naar Compostela brengt, tot de doldrieste avonturen van twee 

‘wild wifes’ op de Braziliaanse 
Caminho da Fe. En als contrast 
de meer serieuze, spirituele film 
‘Compostella/Compostelle van 
Freddy Mouchard.

Anita Janssen en Toska Niterink

The Way
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lommel, zaterdag 11 november
Vredeswandeling werkgroep 
pelgrimspastoraal
Hasselt is, voor zover ons bekend, het eni-
ge bisdom met een werkgroep ‘pelgrims-
pastoraal’ en een mooi wandelaanbod.
In Lommel wandel je door de bossen naar 
het Duits oorlogskerkhof.  Er is een korte 
en een wat langere wandeling.
De 5 km-wandeling start om 13.45 uur 
aan de wandelparking Kattenbos in de 
Zandstraat. 
De 10 km-wandeling start om 13.15 uur 
aan de kerk van Lommel-Kattenbos aan 
de Oude Diestersebaan. 
Op het kerkhof is er een gezamenlijk ge-
bedsmoment.
De flyer met het volledige een- en meer-
daagsprogramma voor 2017-2018 vind je 
op www.pelgrimswandelingen.be. Of op 
het secretariaat van het Compostelage-
nootschap in Mechelen. 
Info: CCV Hasselt, 011 24 90 70.

Lommel. SMeer dan 39.000 gesneuvelden, mensen met ouders, vrouwen, kinderen. Nie wieder.
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGs de PelGriMsWeGen

en, is jouw fiets thuis geraakt?
Vrijwilligers van het infopunt willen wel eens weten hoe de fietsen 
van pelgrims thuis geraakt zijn. Verzonden met de post of een andere 
firma? Meegenomen op het vliegtuig, bus of trein? Kwamen vrienden 
je ophalen in Santiago? Of volgde je vrouw/man de hele tijd met een 
kampeerauto?  Liep alles zoals beloofd of gepland? Zonder schade? Is 
ook de bijhorende bagage gearriveerd of was er een groot gat in een 
van de fietszakken? En is er wat verdwenen?
Maar misschien ben jij een van de zeldzame pelgrims die ‘gewoon’ 
met de fiets huiswaarts reden … 
Reacties kun je e-mailen naar ludo.van.lint@telenet.be.

We zetten de meest gebruikte mogelijkheden nog eens op een rijtje. 
Er zijn nog andere, onderaannemers, kleine bedrijfjes, betrouwbaar 
of minder betrouwbaar. 
 -  Soetens fietsvervoer. Prijs: fiets € 131. Bagage: € 60,50.  
 http://www.fiets-vervoer.nl 
-  Nieuwe firma: Schellens-Soetens. 
 Prijs: € 125 voor een fiets en € 55 voor de bagage.
 www.camino-fietstransport.nl 
-  Het kan ook met UPS (Rua de Santiago de Guayaquil 5; tel. 981 938 

595). Vervoer van fiets en bagage kosten € 105. Het is aan te raden 
om bij de verpakking van de fiets en de bagage een oogje in het zeil 
te houden.
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-  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) kun je best laten doen door een firma in de vertrekhal van 
de luchthaven. Prijs: € 18. 

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

-  Correos, de Spaanse post, promoot nog altijd het vervoer van ba-
gage, stokken en fietsen per post. Langs Spaanse camino's 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 
fietswerd naar België verstuurd, maar door de Belgische post terug-
gestuurd naar Spanje. Wegens te grote afmetingen. De Correosfiets-
doos meet 150 x 30 x 90 cm. Voor de Belgen is 150 cm oké maar een-
maal de lengte, tweemaal de breedte en tweemaal de hoogte mag 
samen maar 300 cm zijn. 

Camino de Madrid
De Camino de Madrid vertrekt in Madrid naar Sahagún op de Ca-
mino Francés, zo’n 365 km. Hij loopt door de provincies Segovia en 
Valladolid naar Sahagún op de Camino Francés.  
De route is meestal licht heuvelend. Voor Segovia is er een pittige 
etappe door de Sierra de Guaderrama. Daar bereik je een hoogte van 
1795 m (Puerto de la Fuenfría), niet alleen het hoogste punt van deze 
Camino, maar van alle Spaanse Caminos. Na Segovia wordt het vrij 
plat. Nogal wat bos ook. 
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Het is een rustige camino, je wandelt nergens door grote industriële centra 
en een groot deel van de paden en wegen zijn niet geasfalteerd. Hoogte-
punten zijn natuurlijk Madrid, de Sierra de Guadarrama, Segovia  met zijn 
gotische kathedraal en romaanse kerken, het klooster van Santa Maria de 
la Nieva, het waanzinnig grote kasteel van Coca, nog een kasteel in Siman-
cas, de mozarabische kerk in Wamba en dan ten slotte Sahagún, dat qua 
religieus erfgoed toch ook heel wat te bieden heeft.
Er zijn ook enkele kleine varianten die de moeite lonen, zoals de weg  langs 
het klooster van La Santa Espina of de omweg langs het prachtige gotische 
retabel in de kerk van Melgar de Arriba.
Goede bewegwijzering, niet druk belopen. In de zomermaanden kan het 
er warm zijn.

* Bij de uitgeverij ARA Ediciones verscheen dit jaar een tweedelige gids voor 
deze Camino: Madrid-Santiago. El camino del Centro. Tramo I Madrid-Puerto 
Duero en Madrid-Santiago, Tramo II Puerto Duero-Astorga. Met kaarten, lo-
giesinfo, gedetailleerde wegbeschrijving en alternatieven. Twee gidsen van 
Alfredo Vilchez. 

 ISBN 9788487649295 en 9788487649288. Prijs: ca. € 17 per deel.
* Een Engelstalige gids vind je voor £ 5 bij de Confraternity of St. James. 2017.
* Ten slotte heeft ook de Associación de Amigos de los Caminos de Santiago de 

Madrid een eigen gids: Camino de Madrid a Santiago de Compostela. Car-
tografía e itinerario Madrid-Sahagún. 2014. Prijs: € 15.

* Logieslijsten en andere informatie vind je onder meer op www.gronze.com. 
Ook daar is de info over deze camino nieuw.

www.csj.org.uk 
www.demadridalcamino.org

De Santa Mariakerk in Wamba, een van de best bewaarde mozarabische 
kerken in Spanje.
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Camino: dertig jaar europese culturele route
Op 23 oktober viert Santiago de Compostela het exact dertigjarig bestaan van 
de Camino als Europese culturele route. Dat gebeurt in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van de Raad van Europa en van de Europese Unie. 
De Raad van Europa (47 landen) is een andere organisatie dan de Europese 
Unie (28 landen). In 1949 namen tien landen het initiatief om hiermee vrede, 
democratie en mensenrechten te stimuleren in  Europa. 
De doelstellingen van de culturele routes liggen in dezelfde lijn: mensen-
rechten, culturele democratie en verscheidenheid, onderlinge verstandhou-
ding en uitwisseling. 
In de Santiago de Compostela-verklaring van 1987 lezen we:
‘Moge het geloof dat de pelgrims inspireerde en samenbracht rond eenzelfde doel, los 
van nationale verschillen en belangen, ons vandaag inspireren om langs deze wegen te 
reizen en zo een maatschappij op te bouwen gebaseerd op verdraagzaamheid, vrijheid 
en solidariteit ...’
Ondertussen zijn er meer dan dertig van deze routes. Aan de Raad van Eu-
ropa danken we het nu overal gebruikte blauw-gele logo van de camino’s.
http://culture-routes.net  

Kort
* De volgende maanden wordt jouw laatste etappe naar Santiago – na 

de Monte Gozo – een stuk langer. Dat komt door werken aan het 
viaduct van San Lazaro.

* Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem (Noord-Brabant) organiseert 
in januari, februari en maart wel acht tweedaagse voorbereidings-
weekends voor wie naar Compostela wil lopen. 

 www.pelgrimshoevekafarnaum.nl
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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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santiago de Compostela, tot 23 februari
Mestre Mateo in het kathedraalmuseum
Wat zou de kathedraal van Compostela zijn zonder de Pórtico de la Gloria, ver-
borgen achter de barokke westgevel, aan de Plaza del Obradoiro?  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 
tentoonstelling over de Mestre. Die tentoonstelling is nu te zien in het museum 

van de kathedraal. Voor de 
ware liefhebber van de ro-
maanse kunst, een must.
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.

Pr
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o
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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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roderick zoekt licht
Ook mediapriester Roderick trok naar Compostela. Vanuit Lourdes. 
Met een mobiele telefoon maakte hij filmpjes voor zijn TV-program-
ma. Nog altijd te zien via het internet: 
https://www.npo.nl/roderick-zoekt-licht/KN_1687344 

Medium huid
Op driedaagse tocht langs de Via Brabantica ontdekten we weer 
een paar tattoos op de huid van een paar leden, Geert De Cuyper en 
Nathalie Greck. Mogen we die van jou ook eens zien?
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lezersBrieVen, BlOGs  en zOeKerTJes
Met een 70-plusser naar Compostela
Misschien kan mijn site en blog helpen om mensen over de streep te trekken!  
https://www.somsookheimwee.be/fietstocht-naar-santiago-de-compostela/ 
Ik hoop zo nog meer twijfelaars over de streep te trekken!
Yannick De Pauw

el Camino
Neen, nog nooit stapte ik naar
Compostella, (in mijn jonge jaren wel eens 
naar Oostakker en Scherpenheuvel).Maar 
op de landkaarten van mijn verbeelding 
vind ik moeiteloos mijn weg naar het 
zuiden, ik lees in boeken van de wonderen
alom en van de gastvrijheid onderweg en 
hoor van pelgrims verrukkelijjke verhalen
van teruggevonden vrede en vriendschap.
Maar zelf blijf ik hier.
Ik heb nog zoveel te doen, grote stenen
Beelden maken, muziek en liedjes schrij-
Ven op deze klarinet-achtige chalumeau
Blazen mag ook. Maar is elk beeld, elk lied 
Niet een ‘pelerinage’ naar binnen, een 
‘camino’ naar jezelf!

En we sluiten deze ¡Hola! af met de mooie 
songtekst van Willem Vermandere over de 
pelerinage naar binnen.

reisgezel gezocht naar st.-Jean
Ik wil volgend jaar vanuit Saint-Jean-Pied-de Port vertrekken 
naar Compostela, eind april of begin mei.  Omdat ik niet al 
goed in talen ben wil ik eventueel met  een of meer personen 
mee reizen naar de vertrekplaats.
Daarna zie ik wel. Dank bij voorbaat
Bienkens Mathieu
elza.bergen@skynet.be


