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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Ontmoeten: een wezenlijk onderdeel van een pelgrimstocht. De afstand tussen mijn ‘ik’ en de ‘andere’ verkleint. Nabijheid maakt een mens alleen maar rijker.
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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, Christ’l Beyers, Ria Bruggen, 
Magda Cumps, Luc De Bolle, Egfried Grauls, 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!
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KALENDER

Zaterdag 10 januari    Brugge. Jan Gosselin vertelt.
Zaterdag 24 januari    Hasselt. Infodag. 
Vrijdag 30 januari    Nieuwrode. Pelgrimsontmoeting.
Dinsdag 3 februari    Schoten. Pannenkoekenavond.
Zaterdag 7 februari.   Blankenberge. Uitkerkse polderwandeling.
Zaterdag 21 februari   Mechelen. Pelgrimszegen.
Van 28 februari tot 1maart Antwerpen. Fiets- en Wandelbeurs. 
Zaterdag 21 maart     Algemene Vergadering.

De ¡Hola!-nieuwjaarswensen:
Dat wat ver is of lijkt, nabij moge komen!

Wat de ster onderscheidde
van andere was niet de kracht van haar stralen
maar dat ze wat ver was nabij wist te halen.

Joseph Brodsky
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NATIONAAL  ACTIVITEITEN

Onze ervaren pelgrims zijn dit jaar ook in Hasselt present om hun 
ervaringen met jou te delen.

Hasselt, 24 januari

Infodag. Voor een nóg betere tocht 

Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Com-
postela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fi etstocht?
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 fi ets) 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. 

De Limburgse infodag organiseren we dit jaar niet in Neerpelt, maar 
in Hasselt, 

 Het infoteam van het Vlaams Genootschap bestaat 
uit wandelaars én fi etsers 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 ... 

Ri
et
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en in samenwerking met de UMB. Deze Universiteit voor Maatschap-
pelijk Belang wil mensen activeren om samen te bouwen aan een leef-
bare wereld, een rechtvaardige samenleving en een duurzame aarde. 
Locatie: het prachtige kader van de oude gevangenis aan de Martela-
renlaan. 
Dat is een kwartier wandelen van het station.

Programma
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 fi etsers.
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 ledendienst en de pelgrimswinkel zijn natuurlijk ook aanwezig!

Deelname is gratis.  Wel graag voor 17 januari inschrijven via 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be 
Vermeld je naam, voornaam, adres en stapper of fi etser.
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Altijd present op infodagen: 
de pelgrimswinkel. Nergens 
een groter aanbod!
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Het ga je goed! 

Moge wat op je weg komt

jou tot zegen zijn:

de vreugde van de ontmoeting,

de pijn van de ontbering,

de tijd van de verwachting,

het genot van de volheid,

de kaalte van het gemis. 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:

dat je ogen met mildheid kijken,

dat je handen open zijn en opbouwen,

dat je luistert tot in het zwijgen,

dat je woorden oprecht zijn

en dat je in hart en nieren bewogen bent

om de mens op je weg.

God zegene jouw weg,

moge jouw leven tot Gods eer zijn.

Andries Govaart

Enkele mooie beelden van de pelgrimszegen in 2014. 
Wat het koor betreft: nieuw koorleden zijn zeer welkom. Mail naar elsdv@skynet.be. 
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Mechelen, 21 februari

Pelgrimszegen

Traditiegetrouw organiseren we elk jaar in Mechelen de pel-
grimszegen. Alle pelgrims die in 2015 op weg willen gaan naar 
Santiago de Compostela nodigen we van harte uit.  In de voor-
middag trekken we, na registratie en een welkomstkoffi  e, naar de 
St.-Romboutskathedraal voor de pelgrimszegen.   Na deze plech-
tigheid gaan we naar de Salons Van Dijck voor een feestelijke 
broodjesmaaltijd.
Er is ook nog gelegenheid om praktische informatie te verzame-
len voor je pelgrimstocht.

Programma

9.30 uur   Welkom, registratie en koffi  e  in salons Van Dijck, 
     Frederik de Merodestraat 33, om de hoek van ons 
     secretariaat in de Varkensstraat.

10.30 uur Pelgrimszegen in de kathedraal, op tien minuten wandel- 
    afstand. Welkom in de kathedraal vanaf 10.10 uur.

     De pelgrimszegen wordt opnieuw fi jn verzorgd door
      onze werkgroep spiritualiteit met medewerking van ons 
     pelgrimskoor Adelard van Aubrac onder leiding van 
     Johan De Ridder.

11.45 u tot 13.45 uur  Broodjeslunch in Salons Van Dijck.
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14 uur  Compostela – een (pelgrims)tocht: mag het ietsje meer zijn?
     Voordracht door Dees Van Caeyzeele.
     Dees is priester van Don Bosco en was jaren werkzaam 
     in jeugdzorg. Sedert zijn  brugpensioen is hij al enkele 
     jaren als econoom actief in het beheer van het Don 
     Bosco-vormingshuis in Heverlee.
     
     Pelgrimsinfo
     Café De Ware Jacob

Algemene deelname: € 20 per persoon. Enkel zegen: gratis. 

Met of zonder maaltijd, de inschrijving is noodzakelijk. We willen 
immers zorgen voor voldoende tekstboekjes en jakobsschelpen! 
We sluiten de inschrijvingen op 10 februari. 

Het inschrijvingsformlier kan je hier aanklikken. 
Stuur het, gehecht aan een mail, naar 
pelgrimszegen@compostelagenootschap.be. 
Of naar Raymond De Haes, Bleekstraat 6, bus 012, 2800 Mechelen;  
015 41 11 83.

Alle activiteiten vinden plaats in het centrum van Mechelen, op wan-
delafstand. Handigst blijft de trein naar Mechelen-Nekkerspoel (10 
min.) of naar Mechelen-Centraal (20 min.). Parkeren kan bij het station 
Nekkerspoel (gratis), of betalend in de parkings Veemarkt, Grote Markt 
of Kathedraal.
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Antwerpen, 28 februari-1 maart

Fiets- en Wandelbeurs 

De Fiets- en Wandelbeurs is verhuisd, van Mechelen naar Antwerp 
Expo.
Ook het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela zal er pre-
sent zijn met een uitgebreide ploeg om zowel fi ets- als wandelpelgrims 
te informeren.

Voor het eerst heeft de beurs een gastregio, de 
Champagne-Ardenne. Nieuw ook is de aandacht 
die gaat naar mountainbiken. 
Daarom komt er naast een groot fi etsparcours 
waar de bezoekers allerlei (elektrische) fi etsen en 
tandems kunnen uittesten voor het eerst ook een 
mountainbikeparcours.

Verder houdt de beurs vast aan het succesvolle 
concept van de voorbije jaren: een uitgelezen 
programma met een mix van ervaren fi etsers en 
wandelaars die tips geven (workshops) of vra-
gen beantwoorden (fi ets- en wandelinformatie-
markt), bevlogen reizigers die met veel beelden 
hun verhaal vertellen (lezingen) en exposanten 
die hun aanbod presenteren. Bij die laatsten ho-
ren toeristische diensten, reisorganisaties met een 
fi ets- of wandelaanbod, diverse logiesaanbieders, 
fabrikanten en verdelers van buitensportmateri-De Pyreneeën? Kan ik dat wel aan? Natuurlijk. Alle info op de Fiets- en Wandelbeurs in Antwerpen.
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aal, fi etsfabrikanten, reisboekhandels en allerlei vereni-
gingen. 
Voor het inhoudelijke programma van lezingen, work-
shops en informanten werkt de beursorganisatie opnieuw 
samen met de Vakantiefi etser en Grote Routepaden.  
Het Vlaams Compostelagenootschap staat in voor een ge-
varieerd Pelgrimspaviljoen.  Ook de vereniging Pelgrims-
wegen naar Rome is op de beurs present. 

Geopend van 10 tot 17 uur. Toegangsprijs: € 9,50.
Meer info én een kortingbon in de ¡Hola! van 1 februari.  
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De beurs in Antwerpen? Trefpunt voor pelgrims te voet én per fi ets.

Mechelen, zaterdag 21 maart

Algemene Vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van het Genootschap 
heeft plaats op zaterdag 21 maart in het Diocesaan Pasto-
raal Centrum in Mechelen.
De algemene vergadering bestaat uit een honderdtal eff ec-
tieve leden.  Zij ontvangen nog een persoonlijke uitnodi-
ging met de agenda.  
Eff ectieve leden geven uitdrukkelijk te kennen zich voor 
het Genootschap te willen inzetten. 
Kandidaten voor een eff ectief lidmaatschap moeten zich 
uiterlijk op 1 maart schriftelijk melden bij de Raad van Be-
stuur van het Vlaams Compostelagenootschap, Varkens-
straat 6, 2800 Mechelen.  Zij kunnen (bij voorkeur) ook 
mailen naar raymond.dehaes@skynet.be.
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Van de O.-L.-Vrouwkerk in Breda helemaal tot in St.-Quentin: 
350 km pelgrimsweg in één gids!

WERKGROEP PELGRIMSPADEN

NIEUW!

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

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 dan veertig topografi sche kaarten 
en een met de routebeschrijving en de praktische informatie. 
Meer papier, meer auteursrechten voor de kaarten, de lezer zal begrij-
pen dat we deze dubbele gids niet aan de gewone prijs kunnen verko-
pen. 
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. 

NATIONAAL  ACTIVITEITEN

WERKGROEPEN EN PROJECTEN

Januar



11

54
Januari 2015¡HOLA!

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).

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 Eindpunt, voorlopig eindpunt: Saint-Quentin!

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.
De openingsdata, met de namen van de teamleden:

Zaterdag 3 januari Luc Holsters, Roos Bossuyt en Magda Cumps.
Zaterdag 10 januari René Hencquet, Robert Truyen en Hugo Ponjaert.
Zaterdag 17 januari Emiel De Smedt, Hanny Pouderoyen, 
       Thomas Eerdekens. 
Zaterdag 24 januari Richard Asselberghs, Gilbert Organe, Yvonne Roelof.
Zaterdag 31 januari Jos Belmans, May Van Miert, Willy Beyers,

Ja
n 

W
ie

er
s

Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring.

Zowel fi etsers als wandelaars kunnen op het Infopunt terecht met al hun 
vragen over de planning van hun pelgrimstocht.
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AFDELING BRUGGE-KUST

Brugge, zaterdag 10 januari 

Mijn tocht naar Santiago de Compostela ...

Vertelavond door 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 zintuigen .... 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.

 Afdelingsnieuws

Pa
ul

 D
e 

Vl
am

Bestuurslid Paul De Vlam en zijn blinde vriend Jan Gosselin.
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Blankenberge, zaterdag 7 februari

Winterwandeling

Afdeling Brugge koos deze keer voor een wandeling met een streepje 
strand, duinen, polders en het natuurgebied Uitkerkse polder.
Afstand: 18 km. 
Info over de Uitkerkse polder vind je op http://uitkerkse-polder.be. 
Een erg interessant natuurgebied. Vergeet dus je verrekijker niet.
We verwachten alle enthousiaste stappers in zaal Forum, Kerkstraat  66.
Afspraak ten laatste om 10.30 uur. Vertrek een kwartier later.
Picknick meebrengen. 
Na de wandeling wacht de wandelaars in zaal Forum een stevige hutse-
pot.
Deelname: € 15 voor de wandeling en de hutsepot. 
Zonder hutsepot: € 3.
Inschrijven vóór 4 februari door overschrijving op rekening 
BE 62 0017 0228 8261 van afdeling Brugge. 
Vermeld de naam of de namen van de deelnemers.

AFDELING KEMPEN

Schoten, dinsdag 3 februari

Pannenkoekenavond

Op de eerste dinsdag van februari nodigen wij graag onze leden uit 
om samen de traditie van Maria Lichtmis (2 februari) voort te zetten.
Lichtmis is de herdenking van het zuiveringsoff er dat Maria, veertig 
dagen na de geboorte van Jezus moest brengen. Het feest heet van-
daag ‘De Opdracht van de Heer’.
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Traditioneel werden er kaarsen gewijd en voor de mis een kaarsen-
processie gehouden, vandaar de naam Lichtmis. De kaarsenprocessie 
is verdwenen, maar met Lichtmis eten we nog altijd pannenkoeken. 
Dat heeft niks met de liturgische kalender te maken, maar wel met 
een oude gewoonte om op die dag knechten en meiden uit te betalen. 
De boerin trakteerde die dag het personeel op pannenkoeken.

Plaats: St.-Cordulaschool, Vordensteinstraat 32 in Schoten.
Bijdrage: Donativo 
Inschrijven voor 28 januari via 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

AFDELING LEUVEN

Nieuwrode, vrijdag 30 januari

Pelgrimsontmoeting

’s Namiddags kan 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 mo-
gelijk 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. 
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Inschrijven via afdelingleuven@compostelagenootschap.be. 
Vermeld of je deelneemt aan het namiddag-en/of het avondpro-
gramma.
Deelname: donativo.
Info: Jos Belmans, jozefbelmans@hotmail.com, 016 76 56 64 en 
0476 50 55 13.

Andere organisatoren

In het spoor van  Franciscus. 

Ook dit jaar organiseert de franciscaanse beweging weer een hele 
reeks wandelingen, tochten en reizen in het spoor van Franciscus. 
Onder meer gezinnen met kinderen. 
Een trektocht i.s.m. Femma is al uitverkocht. 
www.franciscaansleven.be 

Na Santiago naar Assisi? Na Jacobus, Franciscus?
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Waarheen met de caminos?

In Villafranca del Bierzo had van 12 tot 14 december een studiebijeen-
komst plaats van de FICS, de Fraternidad Internacional del Camino 
de Santiago, een evenement met veel onderzoekers en historici, maar 
ook geëngageerde pelgrims. 
Aanleiding was de  25ste verjaardag van het overlijden van priester 
Elías Valiña, de grote bezieler van de Camino-heropleving in de jaren 
tachtig.
Resultaat van de bijeenkomst is een niet onbelangrijk manifest. Dat 
schetst de problematiek van de pelgrimage naar Compostela, een pel-
grimage die voor de FICS zeker niet mag ontaarden tot een gewoon 
commercieel wandelgebeuren. 
De herwaardering van de credencial  en de compostela waren belang-
rijke discussiepunten. Het minimum aantal kilometers moet naar bo-
ven en op elke compostela moet het totaal aantal afgelegde kilometers 
vermeld worden. 
Veel aandacht ging naar de bescherming van het monumentaal erf-
goed. Voor de deelnemers hoort de Camino Francés thuis op de 
UNESCO-List of World Heritage Sites in Danger .... Aandacht ook voor de 
bewegwijzering en de herkenbaarheid van pelgrimslogies.

 Vlaanderen, Europa, el mundo

LANGS DE PELGRIMSWEGEN

 Het is nog vroeg in de ochtend en de eerste rugzakken staan er al om 
straks toch zeker een bed te hebben. In de vorige herberg stonden deze 
pelgrims voor dag en dauw op. Dikwijls vertrokken ze met veel geritsel 
van plastic zakken en ander lawaai, tot ergernis van de andere pelgrims.

 Een keurige credencial met veel stempels. Maar om aan het eind van de camino een compostela te 
verkrijgen volstaan vandaag nog altijd vier of vijf stempels, goed voor honderd kilometer stappen ...
Dat kan niet meer vinden vele deskundigen. 
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De slotzin willen we je niet onthouden: 
The Camino is here for walking and enjoying, not for racing from albergue tot 
albergue, standing in queue from 9 a.m. to get a bed for the night. Respect and 
solidarity should come fi rst on the Jacobean Way.
Het  Manifi est van Villafranca del Bierzo vind je onder meer in het 
Spaans en het Engels op www.fi cscaminodesantiago.com.

Camino del Invierno: nu offi  cieel

Blijkbaar was de Camino del Invierno tot nu toe een (theoretisch) 
probleem. Nu is dat van de baan, de Camino del Invierno is voortaan 
een offi  ciële route en die kilometers tellen dus voor het behalen van 
je compostela. 
De Camino del Invierno begint op de Camino Francés in Ponferrada 
en volgt dan een meer zuidelijke, minder bergachtige route. Mooi, 
maar bv. O Cebreiro zal je moeten missen. 
http://caminodeinvierno.com

Camino Primitivo

Dat de caminotrajecten in Spanje een heel serieuze zaak zijn blijkt 
ook uit ‘het geval Noreña’ op de Camino Primitivo. Al sinds 1997 eist 
onder meer de gemeente Noreña dat de Primitivo er via Noreña zou 
lopen omdat het oude traject onbegaanbaar zou zijn. Experten van 
de universiteit in Oviedo bogen zich erover. De argumenten om dat 
stukje ook vía histórica te noemen en Bien de Interés Cultural, die argu-
menten waren voor hen débiles. Toch is het nu zo beslist.

 Twee plaatjes uit de vijfde etappe van de Camino de Invierno, Monforte – Chantada: 
de middeleeuwse brug in Monforte en de kerk van Doimondi.
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Camino Mozárabe

Op http://caminomozarabe.esy.es vind je een uitge-
breide Spaanstalige routebeschrijving van een groot 
deel van de Camino Mozárabe: van Alcaudete (80 
km voor Córdoba) tot Mérida op de Vía de la Plata.
Ook logiesinformatie. Duidelijke, maar eenvoudige 
kaartjes.
Helaas dus geen informatie over de etappes van 
Málaga naar Baena en van Granada naar Alcaudete.
Het gaat om de website van de Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Córdoba.

 De Via de la Plata is oorspronkelijk een Romeinse handelsroute tussen Sevilla in het zuiden en Gijón in het noorden van Spanje.Vandaag is het 
een pelgrims- (en een toeristische) route, met veel Romeins erfgoed, in de eerste plaats in Mérida: veel ruïnes maar ook een schitterend museum!
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Vía de la Plata

Graag geven we hier al een begin van antwoord op de vraag van Marc 
Van Hoecke in de rubriek Zoekertjes.
Ook de Vía de la Plata wordt wel eens als (een) Camino Mozárabe aan-
geduid, maar het gaat in elke geval om de route van Sevilla via Zafra, 
Mérida, Cáceres, Salamanca en Zamora naar Astorga, op de Camino 
Francés. De meeste pelgrims, of toch velen, lopen echter tot Granja de 
Moreruela om dan hun tocht verder te zetten – via Ourense - op de Ca-
mino Sanabrés. 

Enkele websites: 

www.viaplata.org 
www.caminosantiago.org 
www.godesalco.com/camino/plata
http://pilgrim.peterrobins.co.uk 
Route-informatie vind je ook op de websites met logiesinformatie, 
wat verder vermeld in een apart paragraafje.

Li
ev

e 
M

om
m

en
s

Cordoba, de moskee.

Enkele gidsen: 

* Via de la Plata, Hans de Breul en Freddy Du Seuil, privé uitgave, 2014. NL. 
 Verkrijgbaar in onze pelgrimswinkel. 
 www.pelgrimsgidsen.nl 
* Via de la Plata, Cordula Rabe, Rother, 2011, D. 
 www.rother.de
* Via de la Plata, Joos Raimund, Conrad Stein Verlag, 2014 D. 
 www.conrad-stein-verlag.de
* La Via de la Plata et le Camino Sanabrés, Yvette Terrien e.a., Editions Lepère, F. www.chemin-compostelle.fr
* Via de la Plata, 2011, Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, F, En, Es. www.viaplata.org
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Nog meer nieuwe gidsen

* Bij Conrad SteinVerlag verscheen de nu al vijftiende editie van 
Küstenweg, de gids van Raimund Joos voor de Camino del Norte. 
Handig zakformaat. Prijs: ca. € 17. 

 Verkrijgbaar in onze pelgrimswinkel.
 www.conrad-stein-verlag.de 

* Van Blik op oneindig. Gids voor de pelgrim op de Via de la Plata, een gids 
van Frans Van den Breul en Freddu du Seuil verscheen een nieuwe 
editie. Privé-uitgave. Verkijgbaar in onze pelgrimswinkel. Prijs: € 
25.

 www.pelgrimsgidsen.nl 

* Ook van de gids Een Franciscaanse voetreis. Van Florence via Assisi naar 
Rome verscheen een nieuwe editie. Uitgever is de Vereniging Pel-
grimswegen naar Rome. 170 blz., 77 kaarten op 1/25 000. 

 Verkoop via de reisboekhandel. Prijs: € 26,50.
 ISBN: 978-90-805913-8-7
 www.pelgrimswegen.nl 

* Geoperegrino is een gratis app, boordevol geografi sche, geologische, 
natuur-  en culturele informatie. Bestemd voor wie de Via de la Plata 
loopt van Sevilla naar Merida. 

 www.geoperegrinoapp.com
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Nieuwe pelgrimsherberg in Gent!

Nieuwe pelgrimsherberg in Gent!
Op 1 maart openen Claudine Lybaert en Ulrich 
Grubert het Huis voor pelgrims, naast het au-
gustijnenklooster in Gent. Ze zullen er pelgrims 
verwelkomen en voor een ontbijt zorgen. Over-
nachten doen de pelgrims in het klooster. 
Claudine en Ulrich willen hun huis ook open-
stellen voor ex-pelgrims die met hen ervaringen 
willen uitwisselen. En ze willen mensen infor-
meren die interesse hebben voor pelgrimeren, 
willen hen laten ‘proeven’.  Huis voor pelgrims, 
Augustijnenklooster, Augustijnenkaai, 4, 9000 
Gent; clo.lybaert@gmail.com, 0472 30 43 22.
De herberg ligt op de Via Scaldea. Deze route 
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.
Lu

do
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an
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in
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LEZERSBRIEVEN

Dank u!

Graag wil ik jullie bedanken voor de hulp bij mijn prachtige tocht. Ik 
denk onder meer aan de uitstekende bewegwijzering in Vlaanderen 
en Wallonië en de adressen in de  gidsen (hoewel ik grotendeels wild 
kampeerde).  Ik kan niet alles vertellen in een mail, dat is onmogelijk. 
Zo’n tocht omvat alles wat een mens in zijn leven kan meemaken, 
emtioneel, fysiek, visueel. 
Als ik iets zou kunnen betekenen voor jullie genootschap, al zijn het 
maar tips voor toekomstige pelgrims, graag. Het pelgrimeren is geta-
toeëerd in m’n ziel, het is als het ware een manier van leven en den-
ken die niemand je kan afnemen. 
In Tongerlo ben ik de Via Monastica opgegaan tot in Rocroi. Vandaar 
volgde ik de Via Campaniensis tot Vézelay om dan de Via Lemovicen-
sis op te gaan langs Bourges tot Sant-Jean en verder langs de Camino 
Francés tot in Santiago de Compostela. 
In  eerste instantie ben ik deze tocht begonnen omdat ik een men-
tale crash had. In deze voortdurend snelle maatschappij werd ik even 
knettergek. Ik stelde mezelf voor de keuze: antidepressiva of gewoon 
vertrekken. Ik heb het laatste gedaan en het is me gelukt. Het heeft 
me een inzicht gegeven waarbij ik mezelf ook beter kan relativeren in 
haast elk opzicht. 
Het leven en vooral de wereld waarin we leven is ongeloofl ijk en 
prachtig. Er is geen tijd meer om depressief te zijn.
Ik denk al aan een volgende voettocht naar Rome. 
N. B.  
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Jakobus voor de deur

Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men verwijzingen naar 
Santiago de Compostela en of het Vlaams Genootschap tegen. Groot 
was mijn verwondering toen ik aan een woning in Kuurne plots een 
heel mooie plaat met tekst aantrof en nadien vernam dat dit het werk 
is van Edgard Defoort, lid van het Genootschap.
Frans Maertens, Afdeling Zuidwest

Sponsortocht voor Ter Heide, Tongeren

Wij, Diane Lesire en Guy Collas, lopen in april-mei de Caminho Por-
tuguês, van Lissabon naar Santiago. Onze  tocht is meteen ook een 
sponsortocht voor Ter Heide, waar we als vrijwilliger actief zijn. 
Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwas-
senen met een ernstige en diepe mentale beperking, en eventueel bij-
komende beperkingen. 
Wie wil steunen kan dat doen via rekening BE90 0910 1151 4232 
(BIC-code: GKCCBEBB) van Ter Heide, Klotstraat 125, 3600 Genk. 
Vermeld: Santiago de Compostela. Fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.

Citaten

* De ware reiziger wandelt traag, en zelfs dán, staat hij nog regelmatig stil.
Sidonie Gabrielle Colette  

* Waar leven we anders voor dan om elkaar het leven wat aangenamer te maken? 
George Eliot  

* En, aldus onze medewerkster, wellicht eentje voor het thuisfront: 
Het grootste geschenk dat ik iemand kan geven, is te geloven in zijn of haar dromen.
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ZOEKERTJES

Fietsmaat gezocht voor 2015

Ik - Martens Eddie – wil in augustus 2015 van thuis naar Com-
postela fi etsen en ben nog op zoek naar een compagnon.
eddie-arlette@telenet.be

Fietsmaat gezocht voor 2016

Ik wil in 2016 met de fi ets op pelgrimstocht naar Compostela.
Vertrek: einde mei-begin juni. Ik wil het doen in twee delen: 
Eeklo-Lourdes (1278 km) en Lourdes-Compostela (803 km). 
Met een rustdag in Lourdes. Mijn vrouw zou met het vlieg-
tuig naar Compostela komen, een dag voor mijn aankomst. 
Dan zouden we nog drie dagen in Compostela blijven. 
Ik ben op zoek naar iemand die met mij de tocht wil maken, 
met een trekkingfi ets. Natuurlijk mag een bezoek aan een 
kerk of een merkwaardig momument niet ontbreken.
johanragaert@hotmail.com, 0477 19 86 39.

Via de la Plata

Volgend jaar wil ik in maart-april samen met mijn echtgenote 
de Via de la Plata lopen. Ik heb al een aantal beknopte boekjes 
bemachtigd maar zou graag weten bij wie ik met eventuele 
vragen terecht kan. Iemand die de route al heeft gelopen. 
marc_van_hoecke@telenet.be

N.v.d.r. Zie hoger in het hoofdstuk Langs de pelgrimswegen. 
Op www.compostelagenootschap.be kan je onder ‘Infopunt’ doorklik-
ken naar een lijst met de ervaring van onze informanten. Ze kun-
nen je ongetwijfeld ook nog  doorverwijzen naar andere pelgrims met 
Plata-ervaring.

Ik geef weg ....

Rugzak niet meer nodig? Een camino gids die je kan missen? 
Of kaarten? Of een matje? 
Meld het aan ¡Hola! en wij publiceren het!


