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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Alleen stappen, ondergedompeld in de natuur, in regen en mist of overdadige hitte. Ik geniet. Maar kan ik wel verder, kan ik het volhouden? 
Straks ben ik weer bij mijn vrienden. Zal ik met hen praten over mijn uitdagingen, mijn plannen, mijn vreugde, mijn zorgen?
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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, Christ’l Beyers, Ria Bruggen, 
Luc De Bolle, Roland De Brabander, Johan De Ridder, Egfried Grauls, Luc Holsters, 
Frans Maertens, Jef Van Lint.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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Kalender

Zaterdag 5 september Affligem. Abdijwandeling.

Zondag 27 september Vessem. 

        Open dag pelgrimshoeve Kafarnaüm.

Dinsdag 29 september Genk. Wandeling C-Mine en barbecue.

Dinsdag 6 oktober  Schoten. Pelgrimstreffen: 

        ons eigen verhaal.

Zaterdag 10 oktober  Gent. Bezoek aan de St.-Jakobskerk.

Zaterdag 10 oktober  Diksmuide-St.-Jacobskapelle. Wandeling.

Zaterdag 17 oktober  Mechelen. Wandeling: 

        Mechels Rivierengebied.

Zondag 8 november  Aalbeke. Ontmoeting ‘met staf en schelp’.
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Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters ter beschikking van onze leden!

infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het  secretariaat van het Genootschap is ‘s zaterdags open als infopunt. 
Vier, vijf informanten staan er ter beschikking van (kandidaat-)pel-
grims.
De pelgrimswinkel biedt gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets aan. 
De bibliotheek kun je ook raadplegen.
Open op zaterdag 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. Een sterk team: nu 
al 38 vrouwen en mannen!

Zaterdag 5 september  Hanny Pouderoyen, Jos Belmans, May Van   
        Miert, Emiel De Smedt en Richard Anthone

Zaterdag 12 september  Roos Bossuyt, Robert Truyen, Yvonne 
         Roelof en Daniël Dierickx
Zaterdag 19 september  Dees Van Caeyzeele, Thomas Eerdekens,   

        Thomas Van Dormael en Alex Cusse
Zaterdag 26 september  Jan De Proft, Clark Trappeniers,  José Maes  

        en Hugo Ponjaert
Zaterdag  3 okober  Luc Holsters, Dirk Vercruysse, Willy Beyers  

        en  David De Vleeschouwer

nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWS

Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. Aan de lijst zijn recent niet minder dan tien nieuwe medewerkers toegevoegd!

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%201.4.15.docx


4

62
September 2015¡HOLA!



 afdelingsnieuws

aFdelinG BruGGe
diksmuide, zaterdag 10 oktober
Wandeling naar St.-Jacobskapelle
Met afdeling Brugge kan je een stevige herfstwandeling maken door 
de polders.
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Het wordt een mooie, rustige poldertocht rond de S. Jakeme Capiele. 
Onder die naam werd Sint-Jacobskapelle voor het eerst vernoemd 
in 1296. 



5

62
September 2015¡HOLA!

Van Diksmuide-station wandel je, voorbij de IJzertoren, via de IJzer-
dijk naar St.- Jacobskapelle. Bij Jeanne, in De Gevallen Engel, eet je dan 
de meegebrachte 'bokes' op om daarna verder te stappen naar Oude 
Kapelle en Lampernisse. Daarna staat de Dodengang nog op het pro-
gramma vooraleer je weer in Diksmuide arriveert.
Afstand: ca. 18,5 km.

Afspraak om 11.15 uur aan het station.
Na de wandeling kan je eten in restaurant St.- Jan, vlakbij de IJzerbrug 
(1 km van het station).
Deelname: wandeling € 3. Vegetarische wokschotel € 15,50. Ribbetjes 
met frieten € 17,50.
Inschrijven kan tot 7 oktober. Een inschrijvingsformulier kan je hier 
aanklikken. Tegelijk betaal je het juiste bedrag op rekening  BE 62 0017 
0228 8261 van het Vlaams Compostelagenootschap, afdeling Brugge. 
Info: Roland De Brabander; 0477 81 27 45, Yvonne Roelof; 050 34 17 29.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22002
http://toerisme.diksmuide.be 

Het kerkje van Sint-Jacobskapelle met vooraan De Pelgrim (2007) 
van Eddy Maelfait; koper en brons (2007). 

http://compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1272/inschrijvingdiksmuide%2010-10-2015.doc


6

62
September 2015¡HOLA!



aFdelinG Gent
Gent, zaterdag 10 oktober
Welkom in de schatkamer van Sint-Jakob
Marc Beyaert, historicus en archivaris van de St.-Jakobskerk neemt ons 
mee op een eeuwen overspannende tocht die begint op het einde van de 
elfde eeuw. Toen verrees in Gent de eerste Jakobuskapelkerk van de Ne-
derlanden.  De kerk is een van de oudste, rijkste, maar slechtst gekende 
kerken van het Gentse.
Negen eeuwen geschiedenis, dat betekent: romaanse, gotische, barokke 
en neogotische onderdelen en kunstwerken. 
Natuurlijk  krijg je veel jacobalia te zien, maar de kerk heeft zoveel meer 
te bieden, een ware goudmijn aan kunstwerken. 
Als enige Gentse kerk kan de St.-Jakobskerk pronken met een sacra-
mentstoren (1593). De straalkapellen rond het hoogkoor getuigen 
van het rijke wedervaren van gilden, ambachten en broederschappen. 
De aandacht gaat onder meer naar de kapel van de Aloude Rederij-
kerskamer Mariën Theeren en hun 15de-eeuws ledenboek en naar 
de kapel van de rijke Broederschap van Sint-Barbara. Levensgrote 
beelden van Petrus en Magdalena sieren er een biechtstoel waar de 
priester letterlijk op hete kolen zat ... In de kapel van de Trinitariërs 
illustreren o. a. schilderijen van Gaspar De Craeyer en Jan Van Cleef 
de werking van een broederschap die christelijke slaven vrijkocht uit 
moslimgevangenschap.
En dan is er nog het merkwaardige portret dat ‘de Vlaamse Rafaël’, 
Michiel Coxie, maakte van abt Ghisleen Temmerman, de grafmonu-
menten van Jan Palfijn, het neogotische retabel in de O.-L.-Vrouw-
kapel, en, en  ...

De prachtige ceremoniestaf met het zilveren Jakobusbeeldje 
(Thomas van Cuyk, 1814-30) haalt Marc Beyaert voor dit be-
zoek speciaal uit het kerkarchief.
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Afspraak om 15 uur. 
Deelname: € 3, ter plaatse te betalen. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, liefst via: 
afdelinggent@compostelagenootschap.be, 
of via Johan De Ridder, Woeringenstraat 71, 9000 Gent, 09 324 65 49.
Na het bezoek kan je napraten in de nabijgelegen Salons Carlos Quinto.
http://mkgent.be 

Negentiende-eeuws glasraam 
van Gustaaf Ladon.  

Een onderwijzende apostel Jakobus, 
onder aan de preekstoel. Karel Van 

Poucke, 18de eeuw.
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Detail van de voorpagina van het  
oudste ledenboek van de rederijkers-
kamer Mariën Theeren. (1484)
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aFdelinG KeMPen
Schoten, dinsdag 6 oktober
Pelgrimsbijeenkomst: ons eigen verhaal
Bij koffie, thee of een glaasje wijn luisteren we naar de verhalen van de 
pelgrims uit onze afdeling die het voorbije jaar op pad gingen.
Afspraak om 20 uur in de St.-Cordulaschool, Vordensteinstraat 32 
2900 Schoten.
Bijdrage: donativo.
Inschrijven tot 4 oktober via: 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

Zet je bij, drink een glas en deel jouw ervaringen met andere pel-
grims! Altijd zijn dat boeiende avonden!
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aFdelinG liMBurG
Genk, dinsdag 29 september
Barbecue en wandeling
We organiseren weer een gezellige barbecue en maken eerst een wan-
deling langs C-Mine Cultuurcentrum en omgeving BBQ. 
Afspraak om 16 uur aan  ’t Kliniekske, Noordlaan 6A.
Prijs barbecue: € 10
Inschrijven via afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
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afdeling limburg en ziekenzorg 
naar Compostela met chronisch zieken
Adriën Gilis, al jarenlang vrijwilliger bij Ziekenzorg CM, had tijdens 
zijn eerste pelgrimstocht een droom: mensen die niet in staat zijn op 
eigen kracht naar Compostela te stappen helpen om hun droom toch 
waar te maken. 
Hij sprak over zijn droom met de CM en het Compostelagenootschap 
afdeling Limburg. Al snel volgden een brainstorming en een lange 
periode van voorbereidingen. Het is immers niet zo eenvoudig een 
helpende hand en aangepaste accomodaties te regelen voor mensen 
met een rolstoel, krukken of gezichtsbeperkingen.
Op 29 september is het zo ver en vertrekken vijf vrijwilligers en vijf-
tien mensen met beperkingen vanuit Brea naar Compostela. Hon-

derd kilometer, tien kilometer 
per dag. 
Woensdag 12 augustus kregen 
de deelnemers in Alden-Biesen 
de pelgrimszegen van priester-
deken Luc Herbots. Ook de 
schelpen werden omgehangen, 
geloofsbrieven uitgedeeld, tak-
kenbosjes voor de thuisblijvers, 
stempelboekjes, dagboekjes en 
intentiekaartjes verdeeld. Daar-
na volgde een korte wandeling 
en tot slot koffie en, natuurlijk, 
Limburgse vlaai.

Compostela moet ook haalbaar zijn voor mensen met een beperking!
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Pelgrimszegen. Ziekenzorg Limburg, 12 augustus.
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aFdelinG MeChelen
Mechelen, zaterdag 17 oktober
Wandeling door het Mechels rivierengebied
De wandeling voert je grotendeels door de Dijle-
vallei en loopt ook even langs de Leuvens Vaart, 
een stukje van de Via Brabantica dat richting Leu-
ven loopt en verder naar de Via Monastica. 
Natuurliefhebbers komen zeker aan hun trek-
ken. Drie natuurgebieden, het Mechels Broek, 
Mispeldonk en Cassenbroek, vormen samen een 
aaneengesloten,  afwisselend landschap van gras-
landen, ruigten, houtkanten en waterpartijen. 
Wees niet verbaasd als je onderweg een ree of een 
ijsvogel ziet! 
Behalve natuur heeft deze tocht ook heel wat his-
torische relicten in petto: de oude kerktoren van 
Muizen, met sporen van een (pre-)Karolingische 
toren, de Mispeldonkhoeve, met relicten van een 
middeleeuwse donkhoeve, een Frankisch dorps-
plein in Rijmenam ... om er maar enkele te noe-
men.

Een deel van de crypte onder de Hanswijkbasiliek 
met zicht op de Dijle is de unieke, historische loca-
tie voor de maaltijd, met ter plekke bereide paella 
valenciana.

Afstand: ca. 20 km.
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De Hanswijkhoeve, vlakbij de Dijle en het Mechels Broek. 

Het Mechels Rivierengebied: een keten van waterrijke natuurgebieden!
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Afspraak om 9.30 uur in  de lokettenzaal van het hoofdstation van 
Mechelen. Dus niét Mechelen-Nekkerspoel!
In de omgeving van het station is er tijdens het weekend een ruim 
aanbod aan gratis parkeerplaatsen. Meer info: klik hier.
Meebrengen: picknick, drank, aangepaste kledij en schoeisel én pel-
grimsboekje (stempels).
Nieuw: dit jaar kan je ook enkel inschrijven voor de maaltijd.

Deelname: wandeling en een consumptie € 5; wandeling, een con-
sumptie en avondmaal: € 25; enkel avondmaal: € 20.

Inschrijven vóór 1 oktober. 
Een inschrijvingsformulier vind je op www.compostelagenootschap.be 
onder Activiteitenkalender. Je kan het ook - hier - aanklikken.
Download het formulier, vul het in en mail het  naar :
afdelingmechelen@compostelagenootschap.be. 
Of stuur het naar Luc Holsters, Lange Akkerstraat 26, 2800 Mechelen. 
Stort tegelijk het juiste bedrag op BE60 0017 0228 9170 van het Vlaams 
Compostelagenootschap, afdeling Mechelen  met vermelding  ‘17 okto-
ber’ en je lidnummer.  Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van 
het formulier én het verschuldigde bedrag.                                                                                                          
Info: Luc Holsters,  0486 12 79 92  
afdelingmechelen@compostelagenootschap.be 
of Paul Van Bets, 0474 52 39 48,  paul.van.bets@vlbm.be.
www.routeyou.com/nl-be/location/view/47565270/mispeldonkhoeve 
http://www.kerknet.be/parochie/242/content.php?ID=8289
www.natuurpunt.be
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Als het nodig is, zorgen knuppelpaden ervoor dat je voeten droog blijven.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1271/inschrijvingviabrabantica2015.doc
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aFdelinG zuidWeSt
aalbeke, zondag 8 november
ontmoetingsnamiddag ‘met staf en schelp’
Prof. Christian De Paepe, auteur van Met staf en schelp, vertelt ons over  
de afbeeldingen van Sint-Jakob, Sint-Rochus en andere pelgrims in 
Kortrijk. 
Daarna luisteren wij bij de koffie naar mekaars pelgrimsverhalen en 
ervaringen op de camino.
Aanvang 14.30 uur in het Ontmoetingscentrum Aalbeke aan de Aal-
bekeplaats. Aalbeke is een deelgemeente van Kortrijk. 
Einde omstreeks 17 uur. 
Deelname: donativo.
Inschrijving niet vereist, maar bevestiging van uw komst is welkom 
bij Frans Maertens, maertens.f@skynet.be.
De Aalbekeplaats grenst aan de weg Kortrijk-Moeskroen (N43).
Openbaar vervoer: neem aan het station van Kortrijk bus 83 naar 
Moeskroen. Halte Aalbekeplaats. Er is een bus, ongeveer om het uur.

Christian De Paepe (°1938), priester en Kortrijkzaan, is professor emeritus in de literatuur en de cultuurgeschiedenis van Spanje (KU Leuven). 
Hij ondernam enkele jaren geleden in Kortrijk een zoektocht naar alle afbeeldingen van heiligen met staf en schelp. Dat resulteerde in het rijk geïllustreerd boek 
‘Met staf en schelp’. Momenteel werkt hij aan een nieuw boek over de middeleeuwse pelgrimstocht van een Kortrijkzaan naar Jeruzalem.
Christian De Paepe begeleidt ook geregeld cultuurreizen naar Spanje.

aFdelinG zenne-dender
affligem, zaterdag 5 september
abdijtocht 
Inschrijvingen tot vandaag 1 september. Zie ¡Hola! van 1 augustus.
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andere orGaniSatoren
Vessem, zondag 27 september
open dag in de vernieuwde pelgrimshoeve Kafarnaüm
Van 11 tot 15.30 uur kan je een kijkje nemen in het vernieuwde pand 
aan de St.-Servatiusstraat en er proeven van de gastvrijheid. Er is een 
fototentoonstelling, er zijn infokraampjes over de activiteiten en 
workshops voor kinderen.
De Pelgrimshoeve Kafarnaüm – 24 km boven de abdij van Postel - ligt 
aan het begin van de Via Monastica en is bij Nederlandse, en ook wel 
Vlaamse, pelgrims een begrip. 
Kafarnaüm is vandaag een infopunt van het Nederlands Genootschap 
en er worden onder meer pelgrimsweekends georganiseerd.

De pelgrimage in deze regio werd in 1989 op de kaart gezet toen broe-
der Fons van der Laan vanuit Vessem op weg ging naar Santiago de 
Compostela. Noord-Hollander Van der Laan was in Vessem terecht-
gekomen toen hij er, met enkele medebroeders, van de Congregatie 
van de Broeders van O.-L.-Vrouw-van-Lourdes een klein convent be-
gon. De tocht zou hem nooit meer loslaten. Terug in Vessem maakte 
hij anderen enthousiast om een pelgrimshuis op te richten. 
De broeders verdwenen één voor één en ook broerder Fons zette een 
stapje opzij. 
De interesse voor pelgrimeren is vandaag zo groot dat de exploitatie 
van pelgrimshoeve Kafarnaüm professioneler aangepakt moest wor-
den. Een stichting gaat  het gebouw beheren en de inzet van de vrij-
willigers coördineren. 
www.pelgrimshoevekafarnaum.nl

De geschiedenis van de pelgrimshoeve achter de kerk van Vessem gaat
al meer dan honderd jaar terug. Ooit was het een boerderij. Vanaf 
1978 woonde er een groepje broeders, actief in onderwijs, verpleging 
en sociaal werk. Einde van de jaren tachtig kreeg Kafarnaüm ook een 
functie als pelgrimshoeve. 
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infoavonden GoVaKa-reizen
GOVAKA – reizen met KWB  en Pasar – organiseert volgend jaar tien 
Compostelatochten: een fietsreis voor recreanten, vier fietstochten voor 
wielertoeristen, een mountainbiketocht vanuit Lissabon, drie wandel-
reizen en ten slotte een autocarreis voor wie helemaal niet wil of kan 
wandelen of fietsen.
Binnenkort  krijg je daarover al meer informatie op drie infoavonden.

De eerste wandelreis is een ‘belevingstocht’ waarbij je als echte pelgrim 
de laatste 280 km stapt (25 à 39 km per dag). 
De tweede wandelreis is bedoeld als kennismaking of voor wie denkt 
onvoldoende wandelervaring te hebben. Je stapt acht trajecten tussen 
de Pyreneeën en Compostela (20-25 km per dag). De resterende afstand 
doe je per autocar. 
De derde tocht is een een tocht langs de Camino Portugués, van Porto 
tot Compostela. 
De fietsreis is een recreatieve fietsreis met dagafstanden van maximum 
75 km. 
Vertrek in St.-Jean-Pied-de-Port. De autocar brengt je van de ene ver-
trekplaats naar de andere. 
De autocarreis tenslotte is een cultuurreis langs de Camino, maar met 
aandacht ook voor natuur en gastronomie. 

Infoavonden:
* Tongerlo, woensdag 30 september. Abdij, zaal De Schaapstal.
* Kuurne, donderdag 1 oktober. St.-Pieterszaal, Brugsesteenweg 311.
* Lokeren, vrijdag 2 oktober. Zaal Het Volk, Poststraat.
Inschrijven hoeft niet. Aanvang telkens om 19.30 uur.  
www.govaka.be 

Govaka: ja, inderdaad (sportieve) fietsreizen, maar óók wandelreizen 
én een autocarreis!
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ekeren, zaterdag 10 oktober
langs de Via Brabantica in ekeren
De Via Brabantica loopt door de Antwerpse deelgemeente Ekeren.
De parochiefederatie wil de Ekerenaars laten kennismaken met deze 
Via en het Compostelagebeuren, en organiseert een wandeling langs 
de route, een tocht door Ekeren van noord naar zuid. 
Afspraak om 14 uur aan het kruispunt Klein Heiken-Puihoek. Einde, 
twee uur later, onder de verkeerswisselaar A12-E19 (Oude Landen). 
Onderweg vertelt René Henquet over zijn vele ervaringen op de pel-
grimsroute.
Deelname is gratis. Inschrijven doe je via: 
bert.vandenbossche@skynet.be of  03 541 55 24 (‘s avonds).
Zorg zelf voor vervoer naar en van het vertrek- en eindpunt.

De Via Brabantica begint in Breda of Bergen op Zoom en loopt via 
Antwerpen, Brussel, Halle, Nijvel en Maubeuge naar Saint-Quentin. 
Een topogids kan je kopen in onze pelgrimswinkel: 
www.compostelagenootschap.be

Ekeren, kasteel Veltwijck, voor de gemeentefusies, het gemeentehuis.

De Via Brabantica loopt in Ekeren door het natuurgebied De Oude 
Landen. Je krijgt er gezelschap van gallowayrunderen.
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Via Scaldea: nieuwe slaapplaats in Gent
Op 15 minuten stappen van de St.-Jakobskerk, stellen Ulrich en Clau-
dine hun huis open voor pelgrims. Ze hebben een aparte ruimte waar 
vier bedden staan. De eerste pelgrims waren er al op 28 juli.
Voor de overnachting en het ontbijt kan je een vrijwillige bijdrage geven.
Contact: 0472 30 43 22, clo.lybaert@gmail.com.
Adres: Pelgrims voor pelgrims, Claudine Lybaert en Ulrich Grubert,  
Spitaalpoortstraat, 31, 9000 Gent.

Via limburgica
Minicamping De Maasparel in Heppeneeert meldt dat pelgrims er 
gratis hun tentje kunnen opslaan. 
www.maasparel.be/minicamping

 Vlaanderen, europa, el mundo

lanGS de PelGriMSWeGen

nieuwe albergues
* In Labruge op de Caminho Português is er een nieuwe albergue. Acht 

bedden. 
 De albergue ligt anderhalve kilometer van de camino central en 500 m 

van de sendo littoral.
Met dank aan Geert Van Malderen. Hij mocht er al de nacht voor de 
opening logeren.
www.facebook.com/pages/Albergue-STiago-De-Labruge/727383627383503   
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huiskamer der nederlanden, pelgrim 1500
Op maandag 27 juli heeft de Huiskamer in Compstela de 1500ste pelgrim 
mogen begroeten: ons medelid Hilde Geysen uit Wuustwezel. 
Vorig jaar arriveerde de 1500ste op 30 juli.

nieuwe pelgrimsgidsen
* Bij Bergverlag Rother verschijnt deze maand de topogids Jakobsweg 

Marburg-Trier-Vézelay.  840 km door het Lahn- en Moezeldal naar 
Trier en verder naar Vézelay door de Champagne en Bourgogne.

 Handig zakformaat. Met logies- en andere praktische info, kaart en 
reliëfprofiel. 

 Prijs: € 15,40.
 www.rother.de
* Bij Elmar verschijnt deze maand de Nederlandse vertaling van de 

Rother-wandelgids Caminho Português.
 De gids beschrijft de route van Porto via Barcelos, Valença, Tui en 

Pontevedra tot Santiago de Compostela en het vervolg van de route 
naar Finisterre en Muxía. 

 Vijftien etappes. Handig zakformaat. Met logies- en andere prakti-
sche info, kaart en hoogteprofiel.

 Prijs: € 16,95.
 www.uitgeverijelmar.nl  
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Fiets en wandelstok met de post terug naar huis 
De Spaanse post verstuurt al langer fietsen binnen Spanje maar doet dat 
nu ook naar België, Nederland en andere landen. 
Maximum gewicht: 15 kg. Afmetingen: 40 x 30 x 75 cm.
Prijs: € 89,46, verpakking inbegrepen.  Levertijd: 10 à 14 dagen. 
De fiets moet je afleveren bij Correos in de Rúa do Franco 4 in Santiago 
de Compostela, 606 618 341, mimochila@correos.com.
Je wandelstok naar huis sturen kan ook. Dat kost € 16.
Informatie over deze nieuwe service stond een week geleden nog niet 
op de website, maar het is wel juist. 
www.elcaminoconcorreos.es 
www.facebook.com/elcaminoconcorreos 

Andere mogelijkheden om je fiets te versturen: 
- UPS, Carrer Santiago de Guayaquil  5, Santiago De Compostela.
- Soetens Transport, Nachtegaallaan 11, NL-5512 AP Vessem; 
00 31 497 59 16 73, jsoetens1950@hetnet.nl, www.fietsvervoer.nl. 
Soetens werkt samen met Hotel México in de Rúa de Republica Argen-
tina 33.

Via turonensis, Gironde
Op de website van de Association des amis de St.-Jacques de Com-
postelle en Aquitaine vind je sinds kort een gedetailleerde wegbe-
schrijving – Pas à Pas - van de Voie de Tours in de Gironde plus een 
uitgebreide logieslijst en andere praktische informatie. Plus Open 
Runner-kaartmateriaal.
www.saint-jacques-aquitaine.com 



Als je langs de Via Turonensis naar Compostela stapt krijg je ook nog te 
maken met de pelgrimage naar het graf van Sint-Maarten in Tours. 
Die pelgrimage is zelfs ouder dan die naar Compostela. 
Sint-Maarten is de man de Romeinse soldaat die met zijn mantel deelt met 
een arme. In sommige streken doet hij ook wat Sinterklaas elders doet. 
In de Basilique Saint-Martin in Tours vind je het gereconstrueerde graf van 
de heilige. 
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Over de verschillende onderdelen van de Via Turonensis, Parijs-Tours-
Mirambeau-Ostbat vind je alle informatie op: 
http://viaturonensis.pagesperso-orange.fr.

Spaans-Franse zorg om spiritualiteit
In de laatste ¡Hola! hadden we het kort over een document van 
Spaanse en Franse bisschoppen over de pelgrimage naar Compostela. 
De brief is ondertussen gepubliceerd. Je kan hem hier aanklikken.
www.webcompostella.com/lettre-pastorale-des-eveques-du-chemin 

Een van de thema’s in de brief is het onthaal, het onderdak. In Frankrijk 
een actueel thema na de klacht tegen de uitbater van een accueil chrétien, 
niet ver van Le Puy, inclusief de verzegeling van pelgrimsbedden. 
De Franse bisschoppen verwerpen de kritiek. Zij benadrukken dat 
de traditie teruggaat tot de Romeinse tijd en ook doorheen de mid-
deleeuwen en daarna bleef bestaan. Volgens La Croix maakt 3% van 
de bedevaarders gebruik van deze herbergen. De bisschop van Le Puy, 
Luc Crepy, waarschuwt de overheid en het gerecht om de bedevaart 
naar Compostela niet louter als commercieel gebeuren te beschou-
wen. De kerk respecteert de wetten van de overheid, maar zij vraagt 
tevens respect voor spirituele dimensie van de bedevaart naar Com-
postela. (Kerknet)

Steentjes achterlaten. Tekstjes schrijven in bezoekersboeken. Pelgrims-
missen en –zegeningen. Kruisjes aanbrengen in afsluitingen ...: een pel-
grimstocht is rijk aan symbolen en rituelen.
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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 

Paradores: speciale prijs voor pelgrims
Elke jaar hebben de Paradores een tijdelijke aanbieding voor pelgrims. 
Tot 29 december krijg je 15% korting op slapen en ontbijt en 10% op 
de restaurantrekening. Sommige paradores (o.a. in Santiago) hebben 
ook een speciaal pelgrimsmenu voor € 15. 
Paradores zijn Spaanse staatshotels, meestal ondergebracht in kaste-
len, kloosters en andere historische gebouwen. De prijzen verschillen. 
Velen zijn niet goedkoop, maar met die korting kan het misschien 
voor een keer wel – na zoveel albergues verdien je wel eens een com-
fortabele hotelkamer.
33 paradores bieden de korting aan, o.a. Santiago, 
Santo Domingo de la Calzada, Léon, Ferrol, 
Zamora, Villafranca ...
www.parador.es 
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Een hemels bed! Albergue parroquial Santa María in Fuenterroble de 
Salvatierra op de Vía de la Plata, twee etappes voor Salamanca.

De parador van Santiago de Compostela, met zicht op de kathedraal.
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Media, erFGoed, ConCerten
Jakobus en de heksen
In het Catharijneconvent in Utrecht opent op 19 september de ten-
toonstelling De heksen van Bruegel. Hoe Pieter Bruegel ons huidig 
heksbeeld bedacht. 
In die tekeniingen van Pieter Bruegel de Oude bestrijdt en overwint 
Jakobus hekserij en toverij ... Ze vormen een belangrijk onderdeel van 
de tentoonstelling. 
Tot 21 januari in Utrecht en van 25 februari tot 26 juni in het Brugse 
St.-Janshospitaal. Volgend jaar komen we hierop terug.
www.catharijneconvent.nl

lezerSBrieVen
dank aan het Genootschap!
Ik lees jullie altijd met aandacht!
Ondertussen heb ik de tocht naar Santiago achter de rug. Ik ben met 
de fiets vertrokken uit Gent op zondag 21 juni en ben na 18 dagen en 
een trip van 2312 km aangekomen. Een unieke ervaring.

Dank aan het genootschap! 
Carine Maertens
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Camino Portugués: Van lissabon naar Compostela.
Zoals aangekondigd in de ¡Hola! van januari, zouden  wij, Diane Lesire 
en Guy Collas, in april-mei de Caminho Português, van Lissabon naar 
Compostela stappen.  Onze tocht was meteen een  sponsortocht voor 
Ter Heide, waar we, op de campus Henisberg in Tongeren, als vrijwilli-
gers actief zijn. Ter Heide biedt ondersteuning aan kinderen en volwas-
senen met een ernstige en diepe mentale beperking. 
We hebben de  tocht tot een goed einde gebracht en zijn op 16 mei aan-
gekomen.

Dagenlang stappen met de rugzak, onderweg de natuur ten volle be-
leven .... Rust en stilte. Loslaten. Niets plannen, maar rotsvast ervan 
overtuigd zijn dat alles in orde komt. Toch elke avond een bed en eten 
gevonden. Mooie ontmoetingen en blij weerzien. Aanmoedigingen ge-
geven en gekregen .... 

Met onze actie hebben wij ook twee totaal verschillende ondernemin-
gen samengebracht.  Enerzijds Ter Heide met als visie Een warme thuis 
voor de gasten, een warme plek voor het personeel, en een warme omgeving voor 
de vrijwilligers. Anderzijds Kumpen in Hasselt, werkzaam in o.a. bouw 
en wegenbouw, met  als visie Gemotiveerde mensen maken het verschil, niet 
de stenen. Paul Kumpen was onze peter.
Op 19 juni zijn we in Ter Heide gehuldigd voor onze inzet en kregen 
we de voetafdrukken in gips van  twee  gasten waarmee wij elke vrijdag 
gaan wandelen!

Obrigado, gracias, bedankt!
Diane en Guy
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BloGS
Terug thuis na een minder klassieke tocht
Wij zijn al terug van Compostela sinds begin mei, maar wij wilden je 
toch nog onze blog signaleren: http://www.georozemie.blogspot.be.
Wij dedende hele weg, maar gespreid over drie jaar. En wij weken 
wat af van de klassieke keuzes. Via de Dender en de rivieren en kana-
len van Henegouwen en Noord-Frankrijk naar de Chemin Estelle in 
Saint-Quentin. Die volgden wij tot Parijs. Verder ging het door Parijs 
en verder langs de Via Turonensis tot halfweg de 
Landes. Daar bogen we af naar de Voie littorale tot in Bayonne. Langs 
de Ruta de Baztan bereikten we Pamplona op de camino Francés..
 

Hartelijke groet,
Georges en Rozemie Vande Winkel-Steyaert 

Waarom wil iedereen per se via St.-Jean-Pied-de-Port naar Spanje? 
Er zijn heel wat alternatieven! 
Over Bayonne bv. en dan de Ruta de Baztan naar Pamplona (foto). 
Goedkooop vliegen kan onder meer naar Biarritz. Niet zo ver van Bayonne.
http://www.turismo.navarra.es/hol/propuestas/camino-santiago/rutas-del-camino/
camino-de-santiago-de-baztan.htm 
http://vppyr.free.fr/pages_transversales/ruta_baztan/index.html 
Van Bayonne kan je ook naar Burgos: www.caminodesantiagoviadebayona.com 

G
eo

rg
es

 V
an

de
 W

in
ke

l

Li
ev

e 
M

om
m

en
s


