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Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Gewoon een Zweedse moeder, op pelgrimstocht met haar twee tienerdochters. Gewoon? Cijfers hebben we niet, maar we horen wel steeds 
meer verhalen over ouders op stap met hun kleine en grotere kinderen, of zelfs grootouders met kinderen en/of  kleinkinderen ...
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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 opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in 
Mechelen klaar om al je vragen te beantwoorden!

Élke zaterdag: infopunt! 
Het secretariaat van het Genootschap, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen, 
is elke zaterdag van 10 tot 16 uur open als infopunt, óók in juli en augustus, be-
halve op feestdagen en tijdens de kerst- en de paasvakantie. 
Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht voor te be-
reiden.  Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pelgrims-
gadgets kopen uit de pelgrimswinkel, een credencial-stempelboekje aanvragen en 
boeken uit de bibliotheek raadplegen.

Dit zijn de vrijwilligers, actief in juli en augustus.

Zaterdag 7 juli   Robert Truyen, Richard Anthone, Luc Holsters en Jacques Tack
Zaterdag 14 juli   Andrea Grootaers, Paul Linders, Elwyn Moerenhout 
        en Maria Roggeman
Zaterdag 21 juli   Nationale Feestdag. Infopunt gesloten.
Zaterdag 28 juli   Jos Helsen, Patrick Maene, Emmanuel Velghe en Yvonne Roelof
Zaterdag 4 augustus  Richard Asselberghs, Jan De Proft, Hanny Pouderoyen 
        en Annemie Vanderschoot
Zaterdag 11augustus Jos Belmans, Emiel De Smedt, Martine Maes en Rita Lootens
Zaterdag 18 augustus Luc Demey, Daniël Dierickx, Jose Maes en Lieve Mommens
Zaterdag 25 augustus Andrea Grootaers, Luc Holsters, Jelle Nuyts en Emmanuel Velghe

infopunt zoekt informanten
Verleden jaar mochten we in het infopunt ca. 
900 (kandidaat)-pelgrims ontvangen.
Door het groeiende succes van het infopunt 
zijn we weer op zoek naar kandidaat-vrijwil-
ligers voor het infopunt.  Dé voorwaarde is 
uiteraard dat je ervaring hebt met een cami-
no en liefst met meerdere camino’s. Te voet 
of per fiets.
Zend je kandidatuur naar Jos Belmans, 
infopunt@compostelagenootschap.be.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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Kapellen, woendsdag 25 juli
Feest van Sint-Jakob!
Al eeuwen viert de kerkgemeenschap het feest van apostel Jakobus de 
Meerdere op 25 juli. Ook voor het Vlaams Compostelagenootschap is 
dat uiteraard een belangrijk feest, elk jaar gevierd in een dorp of stad 
met een Jakobskerk. Dit jaar is Kapellen aan de beurt, een Jakobsge-
meente bij uitstek. De heilige is er present in het gemeentewapen en 
dus op elk straatnaambord. Er wacht de deelnemers een warm wel-
kom en een interessant programma.

Programma:
10 uur:  welkomstkoffie in RVT Zonnewende, Kerkstraat 5, 
    (tegenover de kerk)
11 uur:    misviering in de St.-Jakobskerk
12.30 uur:   warme maaltijd in Zonnewende
13.45 uur:   keuze uit:
 1.  bezoek aan St.-Jakobskerk met zijn jacobalia o.l.v. gids Gert Celen 
 2.  rondleiding in het Arboretum van Kalmthout o.l.v. natuurgids   

  Miet Wymeersch. Thema: Bomen en religie  (carpooling)
 3.  bezoek aan de astronomische Smoldersklok onder leiding van   

  de zoon van maker Smolders (wandelafstand).
 4.  bezoek aan belangrijk militair erfgoed, het Loopgravenpad     

  (1917) onder leiding van  ontwerper Jan Ingelbrecht (carpooling).

16.30 uur  Café  De Ware Jakob,  aangeboden door de gemeente    
    Kapellen, aan het pelgrimsbeeld tegenover de kerk

Jakobus de Meerdere domineert het gemeentewapen van Kapellen. De 
drie brouwerijemmers in het schild zijn overgenomen van het vroegere 
gemeentewapen van Ekeren. In zijn hand houdt hij een kapel, de voor-
loper van de huidige parochiekerk.

Kapellen, de St.-Jakobskerk. (14de, 15de, 16de en 19de eeuw)
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Deelname: € 10  bij inschrijving. Betalingsmodaliteiten: zie inschrij-
vingsformulier.
Maaltijd: donativo
Inschrijven tot 18 juli. Klik op dit formulier. 

Bereikbaarheid:
Trein: Antwerpen –Essen, halte Kapellen. Vervolgens Stationsstraat, 
Dorpsstraat en Kerkstraat (10 minuten).
Bus 720 (Antwerpen-Kapellen-Putte),  Antwerpen, Rooseveltplaats 
(9.05 uur, perron 22). Kapellen: 9.44 uur. Halte Dorp. Vervolgens 
Dorpsstraat en Kerkstraat.
Auto: ondergrondse parking achter Zonnewende in de Kerkstraat.

www.kapellen.be/toerisme-in-Kapellen

Jakobus, de pelgrim, een beeld van Vally Moors, tegenover de kerk. 
Vally Moors: ‘Dit beeld is de uitdrukking van mijn denken over de pelgrimstocht 
naar Compostela: de mens op zoek naar zichzelf in de chaos van het leven.’

Geen Jakobusviering zonder ons koor, Adalard van Aubrac

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulier%20jakobsfeest%2025%20juli%202018%20-%20kapellen.doc
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hondschoote, van 22 tot 27 juli
Marche de Saint-Jacques
Les Amis et Pèlerins du Westhoek vers Saint Jacques de 
Compostelle heeft zijn thuisbasis net over de grens, in 
Hondschoote. 
Ze vieren Sint-Jakob met een vierdaagse tocht van Hond-
schoote naar St.-Omer:
 - Hondschoote-Esquelbecq, 26 km
 - Esquelbecq-Drincham: 19 km
 - Drincham-Holques: 23 km
 - Holques-St.-Omer: 27 km. 
Je kan vier dagen meewandelen, maar ook een dag. Er is, 
als je inschrijft (gratis), telkens busvervoer naar het ver-
trekpunt (€ 5).
Uiteraard wordt bij aankomst in St.-Omer Sint-Jakob ge-
eerd. 
Meer info op http://pelerinsduwesthoek.e-monsite.com, 
Inschrijven via pelerinsduwesthoek@hotmail.com 
ou par tel au +33 328 22 01 60 of +33 643 83 15 70
http://pelerinsduwesthoek.e-monsite.com 

De Noordmeule in Hondschoote. Noteer dat in het molenaarshuuis ook een 
pelgrimsherberg is ondergebracht.
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Tongeren, woensdag 25 juli
Pelgrimswandeling
Op de feestdag van de apostel Jakobus organiseert de werkgroep pel-
grimspastoraal van het bisdom Hasselt een wandeling langs de Via 
Limburgica en het Evermaruspad tussen Tongeren en Rutten.
Je kan kan kiezen uit drie afstanden:
 * 22 km: vertrek 8.45 uur; einde 17 uur
 * 12 km: vertrek  9.45 uur;  einde 16 uur
 * 6 km: vertrek 9.45 uur, terug naar Tongeren met de stadsbus; 
   einde 15.30 uur.
Alle wandelingen starten en eindigen aan de Sint-Janskerk (Sint-Jans-
straat) en hebben de Sint-Evermaruskapel in Rutten als keerpunt. 
Voor alle groepen samen is er om 12 uur een bezinnend moment in 
de Sint-Evermaruskapel.  Het thema ‘een wonder op je pad’ sluit aan 
bij de rijkdom aan wonderverhalen op en rond de pelgrimswegen. Je 
ontdekt dat wonderen niet spectaculair moeten zijn en dat alles wel-
licht begint met ‘ver-wonder-d’ en ontvankelijk in het leven staan. 
Daarna picknick in de Evermaruszaal.

Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis.
Kinderen en jongeren zijn welkom. 
Picknick meebrengen!
Parking: de Motten, Kastanjewal 55.
Organisatie: werkgroep Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt in samen-
werking met CCV Hasselt.
Info: Luc Herbots 089 76 42 22,  luc.herbots@telenet.be.
www.pelgrimswandelingen.be  

De St.-Evermaruskapel in Rutten. Evermarus zou, meer dan duizend 
jaar geleden, op terugtocht van Compostela, in Rutten vermoord zijn. 
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antwerpen, woensdag 25 juli
Patroonsfeest Sint-Jakob
Feestelijke eucharistieviering in de Sint-Ja-
kobskerk in de Lange Nieuwstraat, gevolgd 
door een receptie in de ontmoetingsruimte. 
Aanvang om 19 uur. 
Naast de vaste kerkgangers en parochia-
nen van Sint-Jakob zijn ook alle pelgrims 
welkom die het voorbije jaar in deze kerk 
langs kwamen op hun pelgrimstocht, of ter 
voorbereiding ervan. Velen onder hen ont-
vingen er de pelgrimszegen en een jakobs-
schelp. 
www.sintjacobantwerpen.be 

Gent, zondag 22 juli
Pelgrimsmis
Eucharistieviering om 18.30 uur ter ere van 
St.-Jakob en de Compostelapelgrims.

De St.-Jakobskerk: gotisch met een bijzonder rijk barokinterieur. Dat zo-
veel schatten bewaard bleven danken we voor een groot deel aan de pas-
toor die na de Franse revolutie de eed van trouw aflegde aan de republiek. 
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

nieuwe pelgrimsgidsen
* De Britse uitgeverij Cicerone pakt met een nieuwe druk van The 

Northern Caminos.  The Caminos Norte, Primitivo and Inglés. Ook de route 
naar Finisterre staat in deze gids van de gerenommeerde uitgever van 
wandelgidsen. Zakformaat, 350 g. 

 Prijs: ca. £ 17. 
 www.cicerone.co.uk 
* Het museum van de kathedraal in Santiago viert zijn negentigste ver-

jaardag onder meer met de uitgave van een gidsje.
 Prijs: € 5. Te koop in het boekenwinkeltje van de kathedraal.
* Geen pelgrimsgids, maar bij de uitgever van pelgrimsgidsen Éditions 

Lepère, verscheen een merkwaardig boekje met de ervaringen van de 
éénbenige pelgrim, fysicus en filosoof, Nicolas de Rauglaudre op de 
Camino Francés: Récit d’un pèlerin unijambiste.

 Prijs: ca. € 19.
 www.chemin-compostelle.fr

 ‘La transformation à l’intérieur de soi est 
impressionnante. Je suis emporté par l’Esprit 

du Camino, par la Vie.’
Nicolas de Rauglaudre
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Clemens Sweerman is niet meer
Vrijwel alle fietspelgrims uit Vlaanderen en Nederland maakten voor 
hun pelgriimstocht gebruik van de gidsen van Clemens Sweerman. 
Clemens is helaas op 13 juni overleden aan een agressieve tumor. 72 
jaar jong. 
In de jaren tachtig fietste hij al naar Santiago.  Zijn ontdekkingen 
langs de camino en elders resulteerden in niet minder dan twaalf fiets-
gidsen.
Het Vlaams Compostelagenootschap is erg dankbaar voor wat Cle-
mens betekende voor vele pelgrims en wensen zijn echtgenote Wo-
bien en alle familie en vrienden die hem lief waren,  alle sterkte toe. 

Kopermijn vlakbij Santiago opnieuw open?
Op tien juni arriveerden duizenden betogers op de Plaza de Obradoiro in Santiago. Ze 
maakten en maken zich zorgen over de mogelijke heropening van de kopermijn van 
Tour-O Pino, enkele kilometers van Santiago, ten oosten van de luchthaven. Het gaat om 
700 ha maar de aktiegroepen vrezen dat het kan uitgroeien tot een paar duizend hectare. 
De heropstart van de Atalaya Mining y Cobre San Rafael (gesloten in 1987) betekent voor 
actiegroepen en oppositiepartijen een bedreiging voor het hele leefmilieu in de streek, 
voor de visserij en de kweek van mosselen en andere schelpdieren in de Ría de Arousa en 
zeker ook voor de Camino Francés en dus voor het toerisme. Ze vrezen voor invloed op de 
drinkwaterbevoorrading, een steigend aantal kankers, de gevaren van enorme bekkens 
met chemisch bevuilde modder e.a. 
Merkwaardig is dat er vanwege Compostelagenootschappen nauwelijks of niets te horen 
is over deze problematiek. De Fraternidad Internacional del Camino de Santiago liet wel 
van zich horen. Voor de FICS zal de mijnactiviteit vooral zichtbaar, hoorbaar en voelbaar 
zijn van Arzúa tot Santiago. Een beslissing zou in augustus vallen. 
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Santiago de Compostela: feest!
Pelgrims die de tweede helft van juli in Santiago toekomen arriveren in een 
feestelijke stad. Dat heeft natuurliljk veel te maken met het patroonsfeest 
van Jakobus op 25 juli. Uiteraard is er die dag een plechtige viering in de 
katedraal, in aanwezigheid van de koning. Behalve het patroonsfeest is 25 
juli ook de nationale feestdag van Galicië.
De feestelijkheden beginnen echter al tien dagen vroeger met een hele reeks 
tentoonstellingen, theater, traditionele en andere muziek ...
Op 24 juli wordt de Plaza de Obradoiro een enorme spektakelruimte waar 
niet alleen plaas is voor folkloristische dansen en doedelzakmuziek maar 
vooral voor multidimensionele projecties en pyrotechnische hoogstandjes. 
Op 31 juli sluiten de festiviteiten opnieuw af met vuurwerk. Daarna wordt 
het weer wat rustiger.
www.santiagoturismo.com/festas-e-tradicions 

De viering van de apostel duurt in Santiago de 
Compostela een paar weken. Het religieuze as-
pect is al lang maar een klein onderdeel ervan.
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Kort pelgrimswegen
* Alpiene pelgrimswegen. Het Com-
postelagebeuren richt zich tot een breed 
publiek en dat had en heeft wat gevol-
gen voor de pelgrimswegen. Liefst niet 
te moeiljk … Sommige pelgrims, onder 
meer fervente bergwandelaars, zoeken 
dan ook naar (gedeeltelijke) alternatie-
ven. Zo zijn recent aan de Oostenrijkse 
kerkelijke pelgrimswebsite ook een paar 
hoogalpiene pelgrimswegen toegevoegd. 

De Alpiener Kreuzweg in Prägraten loopt in de omgeving van de Grossvenediger, voor 
een groot deel in het Nationalpark Hohe Tauern; 30 km, 3000 hoogtemeters drie 
etappes, en ja, kruisen, kapellen en een stempelboekje. De Romedius-Pilgerweg loopt 
van Thaur in Tirol naar San Romedio en Trentino, een aanloop naar de Via Franci-
gena, 180 km, 9600 hoogtemeter.
Bergervaring vereist !
www.pilgerwege.at 

* Bretagne. Na acht jaar werken wordt de St.-Jakobskapel in Merléac op 22 juli 
ingehuldigd met een concert door het koor Mouez ar Jakez (Stemmen van Jakob-
spelgrims).
Met zijn glasraam maar vooral met de middeleuwse muur- en gewelfschilderingen 
is de 14de eeuwse kapel gewoon uniek. Oordeel zelf: 

http://www.lavieb-aile.com/2017/09/la-chapelle-saint-jacques-a-merleac-22-les-peintures-murales.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/merleac-apres-huit-ans-travaux-chapelle-saint-jacques-retrouve-sa-superbe-1373683.html

 Langs de Romediusweg. Alpiener Kreuzweg, vierde statie. 
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* Hospitaliers gezocht. Nog een website voor wie zich wil engageren 
als hospitalier langs Franse pelgrimswgen : 

 www.hospitaliers-st-jacques.fr 

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 
www.mundicamino.com 
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Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Pelgrims stretchen.

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. ’s Morgens heel vroeg. De eerste pelgrims vertrekken.Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Haute Cuisine in de herberg.
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Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

eindelijk een gids voor de Gentse Jakobskerk!
De Gentse Sint-Jakobskerk is de oudste van de hele Benelux en niet zo 
bekend. Dat komt omdat ze nauwelijks te bezoeken is (vrijdagmorgen) 
maar ook omdat ze vlakbij het belfort, het stadhuis, de St.-Baafs- en de 
St.-Niklaaskerk ligt. En bij toeristen hebben die monumenten prioriteit. 
In 1093 werd hier een eerst houtenkapellekerk gebouwd. Zoal bij vele 
kerken is er eeuwen lang in alle stijlen aan verbouwd en werd de kerk 
zwaar toegetakeld door beeldenstormers en de Franse revolutionairen.
Historicus en kerkarchivaris Frans Beyaert heeft voor het eerst een gids 
voor deze Jakobskerk geschreven. Naast alles wat je van zo’n gids kan 
verwachten besteedt het boek ook aandacht aan al wat zich achter de 
schermen bevindt: reliekhouders, edelsmeedwerk, textielschatten, rijk 
versierde archiefdocumenten. Maar ook Jakobus, de broederschap van 
St.-Jakob en de camino komen aan bod. 
Het boek verschijnt tijdens de Gentse feesten. Intekenen kan nu al door 
overschrijving van € 30 op rekening BE14 0018 3504 4683 met de vermel-
ding Rondleiding in de Gentse St.-Jacobskerk.  Zend tegelijk ook een mailtje 
naar marc.beyaert@gmail.com met de vermelding van je naam, e-mail-
adres en/of telefoonnummer. Je krijgt dan een verwittiging als het boek 
verschijnt.

Van de eerste zondag tot en met de tweede zaterdag van de Gentse fees-
ten verzorgt Marc Beyaert er elke dag om 14 uur een rondleiding. Je kan 
dan het boek afhalen of er gewoon een kopen in de bar van de kerk. 
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Het interieur van de Gentse Jakobskerk met vooraan de preekstoel met 
een Jakobsbeeld van Jacques Dutry (1784).
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Tijdens de Gentse feesten zijn er in de kerk ook nog concerten en een fototentoonstel-
ling. Meer info op 
https://gentsefeesten.stad.gent. Zoekopdracht Sint-Jacob.
https://mkgent.be

Nog dit: pelgrims kunnen in de kerk natuurlijk een stempel krijgen. Ze moeten wel 
eerst hun rechterhand  leggen op de voet van een zilveren Jakobusbeeldje. 

Kathedraal Santiago: obradoirogevel zonder stellingen
Elke Compostemapelgrim heeft bij aankomst een foto gemaakt of laten maken op de 
Plaza de Obradoiro.Op de achtergrond zie je Obradoirotgevel, de westgevel, van de 
kathedraal, de laatste vijf jaar verstopt achter stellingen.  De restauratiewerken aan die 
gevel zijn nu achter de rug. De hele gevel is nu veel lichter van kleur. 
Daarmee zijn de restauratiewerken nog niet beëindigd. Ze duren nog tot 2020. De 
kathedraal zal dan klaar zijn voor het heilig jaar 2021. Het gaat vooral om daken ge 
gewelven maar onder meer ook om het hoofdaltaar.De kerk blijft toegankelijk maar 
daarom niet volledig. De werken zullen ook een invloed hebben op de liturgische vie-
ringen. De botafumeiro, het grote wierookvat, zal niet altijd door de katedraalruimte 
kunnen zwieren en het kan dat je de pelgrimsmis moet bijwonen in de kerk van de 
fransciscanen en niet in de kathedraal. 
 http://catedraldesantiago.es 

 De ‘nieuwe’ katedraalgevel.

 Op de foto hiernaast de drie torens van de 
Jakobskerk vanop de Vrijdagmarkt met rechts 
het beeld van Jakob van Artevelde.
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St.-Jakobskerk antwerpen start 
negen jaar restauratiewerken
De Antwerpse Jakobskerk, een van de 
vijf historische kerken in de Scheldestad, 
is met haar intact barok interieur en de 
grafkapel van Rubens een van de rijkste 
kerken in Noord-Europa. 
De voorbereidende werken voor een 
complete restauratie zijn gestart. Het ein-
de van de werken is voorzien voor 2027. 
De westkant komt eerst aanbod, daarna 
de oostzijde van het gebouw. Vooral de 
daken zijn aan herstelling toe maar ook 
de gevels komen aan bod. De al gerestau-
reerde glasramen worden uitgenomen, 
gereinigd en van een beschermbeglazing 
voorzien. Zo zijn ze niet meer blootge-
steld aan weer en wind en beschermd te-
gen UV-straling. 

Binnen worden de beelden en het meubilair gerestaureerd, naast de 
twee orgels en de klokken. Tenslotte zijn er nog schilderwerken en het 
bloot leggen van overschilderde muurschilderingen. 
Al die jaren blijft de kerk toegankelijk. Een stofwand schermt telkens 
het werfgedeelte af. 
De kostenraming van deze totaalrestauratie: ca. € 16.750.000.
www.sintjacobantwerpen.be
www.topa.be/nl/antwerp/kerken-in-antwerpen/sint-jacob/syllabus  

Deze spectaculaire prent uit de Antwerpse Consciencebibliotheek toont 
de Lange Nieuwstraat in de richting van de Antwerpse kathedraal en 
de zuidelijke kant van de Sint-Jakobskerk met het kerkhof. Dat kerk-
hof is nu helemaal volgebouwd.
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león, tot 2 september
Muchos caminos
Het museum voor hedendaagse kunst in León, het MUSAC, pakt uit 
met een tentoonstelling rond de Camino, of beter de vele aspecten van 
vele camino’s: landschappelijke, spirituele, historische, culturele, een 
veelheid aan motieven en ervaringen  ...  Minder verscheidenheid is 
er te vinden in de verschillende kunstvormen van de 46 kunstenaars. 
Fotografie en videokunst domineren, naast een beetje schilderijen, 
beeldhouwwerk en installaties.
Maar toch een mooi evenement en een mooie afwisseling als je de Ca-
mino Francés loopt.
Maandag gesloten.
https://www.youtube.com/watch?v=ygtdiD9l1Ts 
www.musac.es

Muchos caminos.Huellas 
del camino. Solo de sajam-

bre. Manuel Martin.

Muchos caminos. Espejo 1. Manuel Martin.Muchos caminos. Manjarin. Amando Caso.
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zwarte haan, 25 juli
nacht aan het wad
De Camino aan het Wad eindigt op 25 jul 
in de Sint-Jakobiparochie (Friesland). 
Die dag kan je aansluiten bij een cultu-
rele processie naar Zwarte Haan. Zwarte 
Haan aan de Waddenzeedijk is zowat het 
Friese Fisterra. De aankomst van de ‘pro-
cessie’ is het startsein voor het festival 
Nacht aan het Wad. Een festival waarin 
de beleving van de nacht centraal staat. 
De Zwarte Haan is een van de weinige 
plekken in Nederland waar het nog echt 
donker wordt en dus bij uitstek dé plek 
voor zo’n festival. 
Er is een nachttuin om naar de sterren te 
kijken en de nachtelijke flora en fauna 
te beleven. En verder  is er veel (akoes-
tische) muziek, poëzie en ruimte voor 
verhalen van pelgrims en andere reizi-
gers. Een initiatief van Keunstwurk ism. 
Stichting Feel the Night. Toegang: € 10, 
drie consumpties inbegrepen. 

www.nachtaanhetwad.frl 
www.santiagoaanhetwad.nl 
www.jabikspaad.nl
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lezeRSBRieVen, BloGS  en zoeKeRTJeS

Van Porto naar Compostela
Tijdens de paasvakantie 
deed ik met mijn echtge-
note mijn eerste camino. 
We wandelden van Porto 
via de kustroute tot in Ca-
minha. In Tui gingen we 
de Spaanse grens over en 
volgden we de centrale 
route naar Santiago.
We hielden een blog bij van 
deze prachtige ervaring. 
Misschien zijn er leden 
geinteresseerd in ons ver-
haal en de foto’s. 
Patrick Geuns, Meeuwen

https://pges-reisverhalenworldwide.weebly.com  

Pa
tri

ck
 G

eu
ns

Pa
tri

ck
 G

eu
ns



20

96
Juli  2018¡HOLA!

Wheelie, ik kan ze niet missen ….
Wheelie was mijn compagnon op mijn tocht naar de heilige stad. In 2017 
2482 km van Doornik via Rocroi, Vézelay, St.-Jean--Pied-de-Port naar 

Compostela. Tachtig dagen en dan nog drie 
dagen naar Fisterra en Muxía. 
Dit jaar van Porto naar Compostela, 356 km, 
inbegrepen een mytische boottocht van 31 
km, van Villanova de Arousa tot Padrón. 
Tweemaal was het lastig: in Limoges op een 
kapotte en extreem steile weg en in Porto-
marín waar ik langs een trap de kar op mijn 

rug gedragen heb. Een Japanse en 
een Franse pelgrim beweerden dat 
ik niet boven zou komen met dat 
ding. Bij aankomst hebben we sa-
men een glas Rioja gedronken.  
Mijn kar staat klaar voor de volgen-
de tocht!

Patrick Kerckhof

N.v.d.r. Voor de ‘mytische boottocht’:  
zie  www.varianteespiritual.com 
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ongelooflijk mooie ervaring!
Graag stuur ik je enkele foto's van de laatste dagen 
van mijn Camino. Het was een ongelooflijk mooie 
en rijke ervaring. Moeilijk te beschrijven! 
Chris Van Laer
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Santuario Madonna della Corona
Bijna zwevend tussen hemel en aarde ligt 
deze plek verborgen te midden van de rot-
sen van de Monte Baldo. Wil je helemaal in 
pelgrimssferen komen? Volg dan het Antico 
Sentiero del Pellegrino, het ‘oude pelgrims-
pad’, dat vertrekt in het dorpje Brentino Bel-
luno. Via een steile trap met maar liefst 1740 
treden kom je boven op de berg vanwaar je 
naar het bedevaartsoord kunt lopen.
Deze weg heb ik met mijn kinderen bewan-
deld tijdens ons verblijf aan het Gardameer.
André Declercq

Zeventienhonderdveertig treden .... 
Ter vergelijking: als je de Antwerpse kathedraaltoren beklimt doe je ‘maar’ 515 treden.
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Te koop: bagagekar 
Ik heb verleden jaar een stuk van de Camino gedaan met een aanhang-
wagen aan mijn fiets.
Deze kar, een Cargo Light 2.png, verkoop ik nu. Prijs overeen te komen.
Gustaaf Simons, 0473 33 87 90

Te koop: wandelkar 
Wandelkar Wheelie V van 
Radical design. Zo goed als 
nieuw, zes dagen gebruikt. 
Nieuwprijs € 620, nu € 570. 
Hilde Cools,  0478 99 26 47,  
hilde.cools@hotmail.com.


