
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Ook van doodgewone dingen kan je genieten langs de camino. Een voorbeeld: het prachtige lijnenspel in een landschap. Ga zitten en mediteer.
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¡Hola! verschijnt de eerste dag van elke maand.
Redactie: Ludo Van Lint, ludo.van.lint@telenet.be. 
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans, Christl Beyers, Ria Bruggen, 
Magda Cumps, Luc De Bolle, Egfried Grauls, Claudine Lybaert, Herman Merckx, 
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent.

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!

in Deze  ¡hola!

’t Genootschap 

Nationaal - Activiteiten        3

Werkgroepen - Projecten       6

afdelingsnieuws 

Brugge - Kust           9

Leuven             10

Limburg             11

Vlaanderen, europa, el mundo 

Langs de pelgrimswegen        12

Media, erfgoed en tentoonstellingen    16

zoekertjes            21

KalenDer

Zaterdag 13 december  Halle. Infodag.

Woensdag 17 december Genk. Vertelavond.

Zaterdag 10 januari   Brugge. Jan Gosselin vertelt.

Zaterdag 24 januari   Hasselt. Infodag. 

Vrijdag 30 januari.   Nieuwrode. Pelgrimsontmoeting.

Niet leden zijn altijd van harte welkom op onze activiteiten, maar zijn niet verzekerd.
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nationaal - aCtiViteiten

Onze ervaren pelgrims zijn dit jaar ook in Halle present om hun erva-
ringen met jou te delen.

halle, zaterdag 13 december
infodag: voor een betere tocht!
Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Com-
postela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht?
Een avontuur? Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Vanwaar vertrekken? Langs welke weg?
Hoe zal ik een bed vinden onderweg? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik me voor? En het thuisfront?

Op zovele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap een 
deugdelijk antwoord te bieden. 
Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde 
traditie.

Het infoteam van het Vlaams Genootschap bestaat uit 
wandelaars én fietsers met camino-ervaring!
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Pelgrimeren, dat is ook: mensen ontmoeten, praten, steun zoeken bij 
mekaar, ervaringen delen, en zo een rijker mens worden ... 
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10 uur  Warm onthaal en welkomstwoord
11 uur  Presentatie: pelgrimeren naar Santiago de Compostela.
12 uur  Pelgrimslunch met meegebrachte picknick 
    (drank verkrijgbaar).
13 uur  Presentatie: de tocht in de praktijk; 
    aparte sessies voor stappers en fietsers.
14 uur  Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden. 
    In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit   
    aan vele thematafels.
16 uur  We ronden af in café De ware Jakob.

Onze pelgrimswinkel is natuurlijk ook aanwezig!
Plaats: Don Bosco Instituut, Lenniksesteenweg 2.
Contactpersoon afdelingsverantwoordelijke Zenne-Dender, 
0473 95 25 85.

Halle is goed bereikbaar.
Met de auto via de E19, afrit 21, Halle. E429/N203a volgen, afrit Halle-
Centrum.  Of per trein en dan een kwartier te voet.

Deelname is gratis.
Wel vooraf inschrijven, ten laatste op 5 december, bij voorkeur via 
regiozennedender@compostelagenootschap.be. 
Of schrijf naar Compostelagenootschap afdeling Zenne-Dender, 
Luc De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal.
Vermeld: naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.
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Altijd present op infodagen: 
de pelgrimswinkel. Nergens 
een groter aanbod!
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infodag. Voor een nóg betere tocht
De Limburgse infodag organiseren we dit jaar niet in Neerpelt, maar 
in Hasselt, in samenwerking met UMB. 
Deze Universiteit voor Maatschappelijk Belang wil mensen activeren 
om samen te bouwen aan een leefbare wereld, een rechtvaardige sa-
menleving en een duurzame aarde. 
Locatie: het prachtige kader van de oude gevangenis aan de Martela-
renlaan.  Dat is een kwartier wandelen van het station.

Het programma is identiek aan het programma van de Infodag in 
Halle.  Zie hoger.
Deelname is gratis.  Wel voor 17 januari inschrijven via 
regiolimburg@compostelagenootschap.be. 
Vermeld naam, voornaam, adres en stapper of fietser.

Onze ledendienst en pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.
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nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen en ProJeCten

Pelgrimspaden in de Lage Landen
Via Brabantica & Via Gallia Belgica

RoutebeschRijving

Bergen op 
Zoom
Breda 
Antwerpen
Lier
Mechelen
Brussel
Nijvel
Maubeuge
Saint-Quentin

Mechelen
Jodoigne
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Eindpunt, voorlopig eindpunt: Saint-Quentin!

Maroilles, charmant kaasdorp, met watermolen.

De langverwachte vernieuwde topogids voor de Via Brabantica en 
de Via Gallia Belgica is uit!
Het is een omvangrijke gids geworden, zo omvangrijk dat het een 
tweedelige gids werd, een met meer van veertig topografische kaar-
ten en een met de routebeschrijving en de praktische informatie. 
Meer papier, meer auteursrechten voor de kaarten, de lezer zal be-
grijpen dat we deze dubbele gids niet aan de gewone prijs kunnen 
verkopen.  De verkoopprijs bedraagt € 15.

Kopen kan je in onze pelgrimswinkel, op de infodagen, de terugkom-
dag e.a. of via de www.compostelagenootschap.be.
Met de nieuwe gids wandel je van Breda of Bergen-op-Zoom via Ant-
werpen, Brussel, Nijvel en Maubeuge naar Saint-Quentin. En ook de 
route van Mechelen naar de Via Monastica in Jodoigne staat erin be-
schreven. 
Alles samen gaat het om ca. 430 km pelgrimsroutes!
Kort voor Saint-Quentin, in Maroilles, kan je de weg nemen naar 
Reims of Parijs.
De routebeschrijving  naar Parijs vind je op www.casajac.org.
De route naar Reims vind je in de gids voor de Via Scaldea. Die moet 
voor het volgende pelgrimsseizoen verschijnen. De route vind je ook 
op de website van het Waalse genootschap, www.st-jacques.be (kijk 
onder Tournai).

Werkgroep Pelgrimspaden
nieUW!  Via Brabantica-Via Gallia Belgica, van Breda naar St.-Quentin!



Vl
aa

m
s 

Ge
no

ot
sc

ha
p 

va
n 

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Co
m

po
st

el
a

V
o

o
r

 e
e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t

7

53
December 2014¡HOLA!

PelGriMSWinKel

Drie nieuwe gidsen!
Naast de nieuwe gids voor de Via Brabantica-Via Gallia Belgica
biedt de pelgrimswinkel nu ook deze drie Engelstalige gidsen aan, uit-
gaven van Findhorn Press:

* Caminho Portugués: Lisboa – Porto –Santiago. Uitgebreide informatie 
voor elke pelgrim: duidelijke kaarten en stadsplannen, hoogtepro-
fielen, albergues, restaurants … De route in deze gids loopt niet via 
Fatima.
Prijs: € 17,70.

* Camino Portugués in kaarten. Dezelfde route als de vorige gids maar 
zonder wegbeschrijving. Wel de kaarten en stadsplannen, hoogtepro-
fielen, albergues, restaurants  … 
Prijs: € 11,80.

* Camino Finisterre: van Santiago naar Fisterra, vervolgens naar Muxía, 
om dan over Olveiroa terug te keren naar Santiago. Uitgebreide infor-
matie voor elke pelgrim: duidelijke kaarten en stadsplannen, hoogte-
profielen, albergues, restaurants … 
Prijs: € 14,10.

De webwinkel is uitzonderlijk gesloten tot 20 december. Gidsen kun 
je op zaterdag wel kopen bij het infopunt op het secretariaat.
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Jos Belmans, verantwoordelijke voor het Infopunt wijst je de weg!
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infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het  secretariaat van het Genootschap is ‘s zaterdags open als infopunt. 
Het  infoteam bestaat uit een dertigtal leden met ervaring op tal van 
pelgrimswegen.  Je kunt er ook onze bibliotheek raadplegen. En de 
pelgrimswinkel biedt gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets aan.
Open van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, op paaszaterdag, 
op feestdagen en in juli en augustus.

Informatie over hun ervaring vind je 
op www.compostelagenootschap.be. 

Je kunt  ze ook hier aanklikken: 
Medewerkers Infopunt: tochtervaring.

Zowel fietsers als wandelaars kunnen op het Infopunt terecht met al hun vragen over de planning van hun pelgrimstocht.

De openingsdata, met de namen van de teamleden:
Zaterdag 6 december René Sterckx, Dirk De Smedt en José Maes. 
Zaterdag 13 december Daniël Dierickx, Lena De Buck en Dirk Vercruysse.
Zaterdag 20 december Thomas Van Dormael, Jos Van Montfort, 
         Thomas Eerdekens en Willy Beyers.
Zaterdag 27 december Infopunt gesloten!
Zaterdag 3 januari  Luc Holsters, Roos Bossuyt en Magda Cumps.
Zaterdag 10 januari  René Hencquet, Robert Truyen en Hugo Ponjaert.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/tochtervaring%20medewerkers%20061213-2.doc
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aFDelinG BrUGGe-KUSt

Brugge, zaterdag 10 januari 
Mijn tocht naar Santiago de Compostela ....
Vertelavond door Jan Gosselin: 
 In 2010 liep ik al de Camino del Norte samen met Eric Leber en Roland 
De Preux. Door een speling van het lot kwam ik in VeBes (Vereniging 
van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde) Paul De Vlam tegen. We 
deelden dezelfde passie: de pelgrimstocht naar Compostela. Paul stelde 
voor om samen met mij de Camino Francés te stappen. Ik kan niet zien, 
maar ik genoot des te meer met mijn andere zintuige .... En daar wil ik 
jullie over vertellen.

Afspraak om 15 uur in het Hof van Watervliet aan de Oude Burg 2.
De plaatsen zijn beperkt, graag een seintje vooraf: 050 34 17 29 of
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.
Vrije gift voor VeBes.

Bestuurslid Paul De Vlam zijn blinde vriend Jan Gosselin.



10

53
December 2014¡HOLA!

M
at

hi
eu

 L
en

ae
rt

s aFDelinG leUVen

nieuwrode, vrijdag 30 januari
Pelgrimsontmoeting
’s Namiddags kun je mee op wandel door het golvende Hageland. 
Aansluitend volgt een gezellig samenzijn.
Afspraak om 14 uur in de  in de Parochiezaal, Losting 47 in Nieuwrode 
(Holsbeek).
Het avondprogramma begint om 18 uur met pannenkoeken en moge-
lijk andere lokale versnapperingen. 
Rond 19.30 uur begint een panelgesprek met enkele ervaren pelgrims 
uit de regio. Dirk Aerts, hoofdredacteur van De Pelgrim, is moderator.
Pelgrims delen hun ervaringen en motieven met het publiek. 

Inschrijven via regioleuven@compostelagenootschap.be of 
afdelingleuven@compostelagenootschap.be. 
Vermeld of je deelneemt aan het namiddag-en/of het avondprogramma.
Deelname: donativo.
Info: Jos Belmans, jozefbelmans@hotmail.com, 
016 76 56 64 en 0476 50 55 13.

Wandelingen, pannenkoekenavonden, filmavonden, panelgesprek-
ken en veel meer: ze zijn essentieel in het aanbod van het Composte-
lagenootschap. Voor een betere tocht, dat is nog altijd ons motto. En 
daarbij horen ook de ontmoetingskansen die we bieden aan de (toe-
komstige) pelgrims.
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Ook pelgrim Michel Theunissen komt naar de Limburgse vertelavond. 
Met een eigen lied. Een stukje van de tekst kan je hier al lezen.

The little boy and the tree

I have spoken with a very old tree
Who’s standing on the Camino Francés,
The pilgrim road to Santiago de Compostela … in Spain
 (…)
it’s true (said the tree)
that if you really want to do something, or you want that some-
thing happens
and you believe in it,
you can do it …

look at all those pilgrims who past here …

the tree said also:

there is always hope for a better life …
once someone said:
‘in a land of hope it is never winter’

and then ...

The boy ran to his mother and said:

dear mother, once I shall walk also the pilgrim road, the camino,
to Santiago de Compostela
to become a better life …
 

Michel Theunissen - SABAM CAE Code: 132046418

aFDelinG liMBUrG

Genk, woensdag 17 december
Vertelavond-terugkomdag
Heb jij iets bijzonders meegemaakt tijdens je laatste camino en wil je 
hierover komen vertellen?
Heb je een fotoalbum of DVD gemaakt die je wil delen met andere 
pelgrims?
Wil je komen luisteren naar die boeiende verhalen of kijken naar 
die mooie beelden?
Wil je wel eens horen hoe Michel Theunissen  onderweg inspiratie 
kreeg voor het caminolied dat hij ook komt brengen?
Of wil je gewoon al die pelgrims nog eens ontmoeten en ervaringen 
uitwisselen?
Dan ben je welkom op onze vertelavond-terugkomdag, midden de-
cember. De juiste datum volgt zo spoedig mogelijk.

Afspraak  om 19 uur in 't Kliniekske aan de Noordlaan 6, begin de-
cember.
Inschrijven doe je best via regiolimburg@compostelagenootschap.be.
Voor de organisatie van de avond is het best dat je afspraken maakt 
over wat je wil komen vertellen 
Dat kan via hetzelfde adres of via 0497 59 13 48.
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Einde oktober stond de teller van het pelgrimsbureau in Santiago op 
231 212 pelgrims. Ze kwamen allemaal om hun compostela op te halen. 
Dat waren er toen al ongveer vijftienduizend meer dan in heel het jaar 
2013.
In het hoogseizoen staan steeds langere rijen aan te schuiven. Soms 
enkele uren. 
De topmaand is augustus, dit jaar goed voor 51 219 pelgrims. De top-
dag was 9 augustus met 2739 pelgrims. 
Het pelgrimsseizoen loopt van april tot oktober. April, mei en okto-
ber zijn nog relatief rustig, de andere maanden halen cijfers hoger dan 
33 000. 
‘Absolute rust’ is er alleen van november tot en met maart. 
Als je niet wil aanschuiven in het hoogseizoen kun je proberen heel 
vroeg langs te lopen of bv. tijdens de pelgrimsmis. Groepen kunnen 
vooraf hun compostelas bestellen.
Het pelgrimsbureau in de Rúa do Vilar is van 1 april tot 31 oktober 
geopend van 8 tot 21 uur. De andere maanden van 19 tot 21 uur.
http://peregrinossantiago.es 

 Vlaanderen, europa, el mundo

lanGS De PelGriMSWeGen

Op topdagen reikt het pelgrimsbureau per minuut gemiddeld drie tot 
vier compostelas uit. Daarvoor moet je dan soms een paar uur aan-
schuiven ...
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opnieuw nederlandstalige gids voor de Vezelayroute!
Na het verdwijnen van de Via Lemovicensisgids van Monique Chassain 
was er dringend nood aan een nieuwe Nederlandstalige gids voor deze 
populaire route. Een werkgroep van het Nederlandse Genootschap 
(Wobien Doijer, Han Lasance, Klaas Mors en Arno Cuppen) ging dus 
aan het werk. Onlangs verscheen de eerste gids, De pelgrimsweg van Véze-
lay naar St.-Jean-Pied-de Port. Variant via Nevers. 
Binnenkort verschijnt een tweede gids met de noordelijke variant via 
Bourges.  De gidsen zijn gebaseerd op de routebeschrijvingen, GPS-
tracks en overnachtingsadressen van de vijf Franse Jakobsgenootschap-
pen langs de route. Met routekaartjes en hoogteprofielen.
Prijs: ca. € 20.
De verantwoordelijke van de pelgrimswinkel van het Vlaams Genoot-
schap is enkele weken op reis maar meer dan waarschijnlijk is deze gids 
binnenkort ook verkrijgbaar bij het Vlaams Genootschap.

nog meer nieuwe gidsen
* Bij Cicerone Press verschijnt in januari een tweede editie van The 

Northern Caminos. The Norte, Primitivo and Inglès routes.17,2 x 11,6 cm. 
320 blz. Prijs nog onbekend. 

* Conrad-Stein-Verlag is al aan de dertiende editie toe van Küstenweg, de 
gids voor de Camino del Norte plus het extraatje naar Fisterra. Onge-
veer even groot. 288 blz. Prijs: ca. € 17.

* Bij Le Vieux Crayon verschijnen half december de 2015-edities voor de 
Via Podiensis en voor de Camino Francés. Gidsen met veel logiesinfo. 
En, belangrijk: een nieuw, kleiner formaat. Prijs per gids: ca. € 19.

www.cicerone.co.uk  -  www.conrad-stein-verlag.de
www.levieuxcrayon.com
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tours-Mont-St.-Michel
Een hele reeks pelgrimswegen lopen naar de Mont-St.-Michel of 
van de Mont-St.-Michel naar de jakobswegen, de Via Turonensis of 
de Voie du Litoral. Info vind je onder meer op de sites van de Bre-
toense en Normandische collega’s. 
Er is ook een route die de St.-Maartensstad Tours verbindt met de 
Mont-St-Michel via Le Mans: de Grand chemin Montois. 
De topogids is uitgegeven door de Association sarthoise des Amis de 
Saint-Jacques de Compostelle:
Les Chemins de Pèlerinage vers le Mont Saint Michel. Tours-Le Mans-Le 
Mont Saint Michel. 112 blz., ca. € 13. 
Website momenteel onduidelijk. 

www.compostelle-bretagne.fr
www.chemins-pelerins-normands.fr
http://viaturonensis.pagesperso-orange.fr

De tocht naar Compostela moet niet altijd de kortste zijn. Een omweg 
langs de Mont-St.-Michel? Waarom niet? Ook eeuwen geleden lag de 
Mont al op een route naar Compostela.

nieuwe pelgrimsherberg in Gent!
Op de Via Scaldea opent op 1 maart een nieuwe pelgrimsherberg in 
het augustijnerklooster, Augustijnkaai 4 in Gent. Meer daarover in 
een van de volgende ¡Hola!’s. 
Info: Claudine Lybaert, clo.lybaert@gmail.com, 0472 30 43 22.
De Via Scaldea loopt van Vlissingen via Gent en Doornik naar Reims 
of St.-Quentin. In de lente verschijnt een vernieuwde editie van de 
topogids.

Gent. Links het augustijnenklooster aan de Lieve. In de verte het Gravensteen.
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hospitaleros gevraagd!
Kandidaat hospitalero? Ben je bereid om de han-
den uit de mouwen te steken? Heb je wat talen-
kennis? Heb je een luisterend oor? 
Op vele plaatsen langs de pelgrimswegen ben je 
erg welkom. 
Je moet niet lang zoeken op het internet. 
Alleen al op de website van de Association Rhô-
ne-Alpes des Amis de St.-Jacques vonden we en-
kele dagen geleden een lijstje met een twintigtal 
herbergen, deels in kloosters.
http://hospitalite.amis-st-jacques.org 
Maar ook bij het Vlaams Genootschap zoeken 
we geregeld vrijwilligers voor de herberg Isaac 
Santiago in Los Arcos. Stel je kandaat en stuur 
een mailtje naar 
hospitaleros@compostelagenootschap.be.

Logies langs de Spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es   
www.caminosantiago.org 
www.camino.xacobeo.es 
www.alojamientoscaminosantiago.com    
www.gronze.com 

Herberg Isaac Santiago in Los Arcos.
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MeDia, erFGoeD, ConCerten, tentoonStellinGen

antwerpen, tot 21 december / 18 januari
heilige Plaatsen. heilige Boeken. 
De succesrijke dubbeltentoonstelling Heilige Boeken, Heilige Plaatsen 
loopt nog enkele weken in Antwerpen
Heilige Plaatsen in het MAS belicht het pelgrimeren naar Rome, Jeruza-
lem en Mekka, maar ook naar andere bedevaartplaatsen  zoals Com-
postela. 
Het uitgangspunt van de tentoonstelling Heilige Boeken is eenvoudig. 
De drie ‘religies van het boek’ zijn verwant, Abraham is een voorvader 
van joden, christenen en moslims. De Tenach, Bijbel en Koran geven 
elk op hun manier zin aan de relatie tussen God en mens. 
Heilige Plaatsen loopt tot en met 18 januari in het MAS. Heilige Boeken 
kun je tot 21 december bezoeken in de Erfgoedbibliotheek aan het 
Conscienceplein.

Het MAS is minstens open van 10 tot 17 uur, de Erfgoedbibliotheek 
van 13 tot 17 uur. 
www.mas.beNog even kun je in 

Antwerpen de tentoonstel-
lingen Heilige Boeken. 

Heilige Plaatsen bezoeken.
Tentoonstellingen met tal 

van topstukken, onder 
meer deze Carvaggio: 
De Madonna van de 

Pelgrims.

M
AS
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nog meer tentoonstellingen
* In het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen loopt van 6 tot 21 

december een tentoonstelling met kunst van de monialen en mon-
niken van Betlehem. De orde leeft volgens de regel van de heilige 
Bruno, zoals de karthuizers. 

 In Vlaanderen is er één gemeenschap, in Opgrimbie. 
 Adres: Varkensstraat 6, het adres waar je op zaterdag meestal terecht 

kunt in het infopunt van het Vlaams Genootschap.

* 850 jaar geleden arriveerden de relieken van de drie ko-
ningen in Keulen. Dat is aanleiding voor meerdere ten-
toonstellingen. De twee belangrijkste lopen nog tot 25 
januari in de Keulse Dom en in het Schnutgenmuseum. 
De bedevaart Ten Drie Coninghen was door de eeuwen 
heen ook vanuit Vlaanderen een belangrijke (straf)bede-
vaart. In het Nieuw Testament is nergens sprake van drie 
koningen wel van wijzen uit het oosten die de pasgebo-
ren koning der Joden eer kwamen bewijzen. 
 www.dreikoenigsjahr.de

Aanbidding door de heilige drie koningen. Hoogaltaar Dom. 
Schnütgenmuseum. Ca. 1310.
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Grimbergen, van 8 december tot 28 januari
Verbeeld gevaar! 
De rondreizende tentoonstelling is een erfgoedproject van Kerkwerk 
Multicultureel Samenleven. Met dat project onderzoekt het Kerkwerk 
de beeldvorming van ‘de andere’ in de religieuze kunst, van de vijftien-
de tot de achttiende eeuw. 
Vele eeuwen geleden hebben kruistochten, bedevaarten en ontdek-
kingsreizen mensen van diverse origine met elkaar in contact gebracht. 
In de zestiende eeuw rukten de Turken op in de Middellandse Zee. De 
angst voor deze ‘barbaren’ zorgde voor een negatieve beeldvorming van 
de Turken. In Spanje werden al eerder de moren het land uitgesabeld 
met de hulp van Santiago matamoros  .... De conquistadores in Latijns-
Amerika vonden dat ze de ‘wilden’ moesten bekeren! De inquisitie 
bracht ‘de ketter’ aan het licht …Enzovoort.
De ‘andere’ boezemde angst in, wekte fascinatie op, werd vernederd … 
De ‘andere’ was een inspiratie voor vele kunstenaars. In tal van chris-
telijke kunstwerken werd de Jood, de zwarte, de ketter en de Turk ver-
beeld. Soms positief, soms uiterst negatief. Maar vaak op een stereotiepe 
manier. En stereotypes zijn nooit conform de werkelijkheid. Een bron 
van vooroordelen en racisme  .... 
De tentoonstelling is gerealiseeerd voor jongvolwassenen maar wil ie-
dereen inspireren. 
Ze loopt in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius, Grimbergsesteen-
weg 40.  Van maandag tot vrijdag geopend van 9 tot 20 uur, weekends 
van 15 tot 20 uur.
Na Grimbergen verhuist de expo naar Turnhout.
http://deandereverbeeld.wordpress.com

Zijn de tijden wel zo veranderd? Blijven we geen stereotiepe beelden 
uitdragen .....?

KM
S
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Utrecht, zondag 7 december
Concert: impressions of a Pilgrimage
Dick Le Mair voert op zondagavond 7 december de complete cd 
Impressions of a Pelgrimage uit in de Utrechtse Janskerk aan het 
Janskerkhof. 
Tussen gregoriaanse koralen, jazz en wereldmuziek nemen zijn 
composities de luisteraar mee op reis. Zijn ervaringen met de 
camino vertaalde hij in muziek die bij de luisteraar ongetwij-
feld herinneringen oproept aan de eigen tocht naar Compos-
tela. Informatie en muziekvoorbeelden: www.dicklemair.nl. 

Aanvang om 20 uur.
Toegangsprijs: € 5/ € 7,50.
Vooraf aanmelden met naam en adres via concert@santiago.nl.

Dick Le Mair, stilaan een vaste waarde in pelgrimsland.

haringe, woensdag 10 december
Concert Pandora² & Ultreya
Op 10 december geven Pandora² & Ultreya weer een Jakobusconcert, 
dit keer in de Sint-Martinuskerk van de Poperingse deelgemeente Roes-
brugge-Haringe.
Aanvang om 20 u. 
Het concert laat je kennismaken met de vreugde en het leed, de toewij-
ding en de spot, de lusten en de lasten van de middeleeuwse pelgrim. 
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Panddora² & Ultreya: Jan Dhondt, Erik Boone, Ludwig Van Gijsegem, 
Bart Roose, Martina Diessner, Peter Van Wonterghem en Marcel Ketels.

De mirakelliederen, parodieën, spot- en lofliederen ko-
men uit Spanje, Vlaanderen, Duitsland, Frankrijk en 
Engeland. Er is zelfs een Jakobuslied bij uit de Faröer-
eilanden.
Het uitgebreide instrumentarium is, deels, speciaal voor 
dit programma gebouwd.
Tickets: € 15, voorverkoop: € 12 (tot 16 jaar, € 7- € 5). 
Reservering: Jan Dhondt, 057 33 96 32, 
jandhondt@telenet.be, 
BE 60 9790 6552 0370

Jakobus, de CD met Jakobsliederen van Pandora² & Ul-
treya is nog altijd te verkrijgen in de pelgrimswinkel van 
het Vlaams Genootschap. In het infopunt, op zaterdag in 
het secretariaat, of via www. compostelagenootschap.be.
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zoeKertJeS

Met de fiets naar lourdes
Ik ben 65 jaar en heb heel wat gepelgrimeerd naar Santiago. Nu 
wil ik vanuit België naar Lourdes fietsen. Heeft iemand goede 
raad en tips? Ik fiets wel vaak maar heb geen klimervaring. Dus: 
geen te pittige route. 
Graag antwoorden via Magda Cumps: magda.cumps@telenet.be.

Wie wil meestappen?
Ik zoek een vrouw of een groepje van vier à zes personen om tus-
sen einde april en half juni van Vézelay naar St.-Jean te stappen. 
Of een korter stuk in Frankrijk. Of eventueel een stuk van de Ca-
mino Francés. Ik ben 63 jaar en woon in Leuven. 
cecile.deridder@telenet.be, 0436 93 04 75.
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op aanvraag

Pelgrimsgebed 
van de Zuid-Afrikaanse zangeres
Amanda Strydom

Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my.

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.

Alle perlgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.


