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¡HOLA!

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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be

Kalender

Woensdag 25 juli   Brugge. Feest van Sint-Jacob. 
Zaterdag 29 september Waasmunster. Doorleefdag: 
        Pelgrimeren een zinvolle bezigheid.
Zaterdag  27 oktober Oostkamp. Pelgrimsinfodag.
Zaterdag  24 november Vaalbeek. Terugkomdag.

Inhoud
’t Genootschap  

Activiteiten     
Werkgroepen en projecten  
 
regionieuws  

Gent

Limburg 

Vlaanderen, europa, el mundo  
Langs de pelgrimswegen 
Nieuwe pelgrimsgidsen 
(Pelgrims)herbergen  

Media, erfgoed en tentoonstellingen

Zoekertjes en lezersbrieven

Elke ¡Hola! verschijnt op de eerste dag van de maand.
Redactie: Ludo Van Lint, ludo.van.lint@telenet.be. 
Werkten mee aan dit nummer: Paul De Marez, Egfried Grauls, Martin Kellens, 
Herman Merckx, Rik Vertongen.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever:  Paul De Marez, 

        Min. Vanden Peereboomlaan 74, bus 51, 8500 Kortrijk

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!

 ’t Genootschap
nIeuWS, WerKGroePen, ProJeCTen

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGrIMSWeGen

 regionieuws

Kleren wassen. Dagboek inschrijven. Eten zoeken, eten maken, samen gaan eten. Luisteren naar elkaars (levens)verhaal. Lief en leed delen. Samen je verwonderen over 
het mooie in natuur, stad, dorp en mens. Elkaars blaren verzorgen ... Allemaal elementen van het dagelijkse leven langs een camino. 
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Woensdag 25 juli: we vieren Sint-Jakob!

Ben je al ingeschreven? Neen? Haast je want na 18 juli is inschrijven niet 
meer mogelijk.
Het wordt een dagje om van te snoepen! ’s Morgens is er de eucharistie-
viering, opgeluisterd door ons pelgrimskoor Adalard van Aubrac. Daar-
na volgt een gezellig middagmaal in een restaurant nabij het belfort. 
’s Namiddags kan je kiezen: of een klassieke geleide wandeling door het 
centrum of een wandeling langs onder meer het Jan van Eyckplein, de 
Spiegelrei, het Biscajerplein, het Oosterlingenplein en de Spaanse Los-
kaari, in de late middeleeuwen het commerciële hart van het Hanzea-
tische Brugge.
Afsluiten doen we met een stevige heildronk op het Walpleintje.

Dus, surf naar www.compostelagenootschap.be, download het inschrij-
vingsformulier, vul het in en mail het door naar 25julibrugge@compos-
telagenootschap.be. Je kan het ook per post sturen aan Koen De Witte, 
Koudemarkt, 8 8000 Brugge. 
Tegelijk stort je voor 18 juli het juiste bedrag op BE06 2800 5620 0322  
(BIC: GEBA BEBB)  van het Vlaams Compostelagenootschap, Varkens-
straat 6, 2800 Mechelen. Vermeld 25 juli Brugge en je lidnummer.
Meer informatie vind je in het juninummer van ¡Hola! en op onze web-
site.
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Wie stapt mee op de digitale pelgrimsweg?

Zelfs de ongehaaste, filosoferende pelgrim heeft al zeer snel het digitale 
tijdperk ontdekt. Denk maar aan onze door webmaster Marc uitge-
bouwde website, of aan deze digitale nieuwsbrief, of aan de vele blogs 
van onze pelgrims.
De (digitale) tijd vliegt evenwel supersnel. Er dienen zich nog veel uitda-
gingen en kansen aan in cyberspace. We willen deze creatief grijpen en 
verder aan de digitale toekomst van ons dierbaar genootschap werken. 
Onze website kan hier het kloppend hart vormen. En daar willen we 
energie, tijd, wijsheid en fantasie instoppen. Wie denkt met ons mee? 
We willen graag met onze webmaster, medewerkers en enkele gemoti-
veerde deskundige leden een stuurgroep vormen om de contouren van 
onze digitale toekomst uit te tekenen. 
Ben je wat thuis in computerland, websites en digitale communicatie? 
Ben je bereid hiervoor creatief met ons mee te denken in een’stuurgroep 
website’?
Geef dan een seintje aan info@compostelagenootschap.be of recht-
streeks aan onze voorzitter of onze webmaster.
Wij rekenen op je!

Via Scaldea en Via Brugensis. Wie helpt onze ambities waarmaken? 

Dankzij de prachtige samenwerking met onze Waalse en Franse col-
lega’s ontwikkelen onze Via’s zich op een manier waar onze pelgrims 
al lang van dromen.  Straks stap je met de Via Brugensis-gids van Sluis 
over Brugge en Menen tot Arras en Parijs of Chartres. En wandel 
je met een vernieuwde Via Scaldea-gids van Vlissingen via Gent en 
Doornik naar Reims, richting Vézelay. 
Maar dit is niet voor morgen. We hebben nog wat  werk. Afspraken 
met Waalse en Franse collega’s. Controles en verdere beschrijving. En 
een paar stukjes in Vlaanderen wachten nog op bewegwijzering. 
Wil je iets terug doen voor jouw mede-pelgrims? Wil je actief mee-
werken aan de 
Brugensis en Scaldea?  We kunnen nog wat hulp gebruiken!
Stuur een mailtje met je interesse aan info@compostelagenootschap.be 
of aan paul.de.marez@skynet.be!

Nieuw in onze (Web)winkel

De Werkgroep Pelgrimspaden van het Vlaams Compostelagenoot-
schap gaf een topogids uit voor de Vía Monastica. Die gids beschrijft 
de weg van Vessem tot Rocroi. De Franse vereniging Randonneurs et 
pèlerins 51 werkt al jaren aan het vervolg van de Vía Monastica, tot 
Vézelay. De route is veel korter dan de GR 654. 
Twee gidsjes zijn klaar:Rocroi-Reims en Reims-Sézanne-Troyes. In het 
tweede gidsje zit ook een wegbeschrijving van Troyes tot Vézelay. Bei-
de gidsjes zijn verkrijgbaar in het Nederlands.

Nog niet zo lang lieten we weten dat de gidsjes enkel via RP 51 ver-
krijgbaar waren. Dat is nu niet meer zo. Ze zijn ook te koop in onze 
pelgrimswinkel. Rocroi-Reims kost € 4 en Reims-Sézanne-Troyes € 8. 
Voor de Vlaamse en Nederlandse pelgrims is dit goed nieuws: wij ver-
kopen nu Nederlandstalige gidsen voor de hele tocht, van Nederland 
tot Santiago de Compostela.

Kunst langs de camino: wie heeft mooie beelden? 

Al wie met een open oog voor kunst en geschiedenis op stap gaat langs 
de Jakobswegen, weet hoeveel moois er onderweg te ontdekken valt. 
We kunnen het dan hebben over het tympaan van Conques, de abdij 
van Moissac, de dodenkapel van Eunate, de vele romaanse kleinoden 
en gotische of barokke architecturale meesterwerken. We willen er 
alle kandidaat-pelgrims op onze infodagen van overtuigen. 
Daarom wordt er werk gemaakt van een sterke presentatie over de 
vele mooie kunst langs de weg. Wie hierover mooie, goéde digitale 
foto’s heeft en die voor een presentatie ter beschikking wil stellen, of 
zelf van een korte presentatie werk wil maken, geeft snel een seintje 
aan paul.de.marez@skynet.be.
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Burgos, de centrale koepel van de gotische kathedraal. Voor velen een 
van de mooiste kerken langs de Camino Francès.

Camino Francès, San Juan de Ortega. Graftombe van bruggen- en wegenbouwer San Juan 
de Ortega (1080-1163), met San Domingo, een van de grote promotoren van de Camino.
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Werkgroep Spiritualiteit

Jan Hendrickx besloot een stap opzij te zetten en gaf zijn ontslag als co-
ordinator van de Werkgroep Spiritualiteit. Hij blijft wel lid van de Raad 
van Bestuur.  Jan is al zes jaar actief in het Genootschap. De realisatie van 
onder meer de jaarlijkse pelgrimszegen (nu onderdeel van de Dag van 
de Pelgrim) is voor een belangrijk deel te danken aan Jan.
Contactpersoon van de werkgroep is voorlopig Egfried Grauls, 0497 59 
13 48,   egfried@telenet.be, spiritualiteit@compostelagenootschap.be. 
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Jan Hendrickx.

reGIo GenT

Waasmunster, zaterdag 29 september
Doorleefdag: Pelgrimeren, een zinvolle bezigheid

Regio Gent nodigt alle leden uit op haar doorleefdag in het unieke ka-
der van de abdij Roosenberg in Waasmunster.
Het aantal deelnemers is beperkt tot veertig. Schrijf dus vlug in!

Programma
Om 10 uur verwelkomen we iedereen met koffie of thee. Daarna 
neemt Luc De Saeger ons mee op een boeiende tocht met bijbelfrag-
menten die verwijzen naar pelgrimeren. Luc, 59 jaar, studeerde ge-
schiedenis en theologie aan de KU Leuven. In 2004 doctoreerde hij 
over de brief van Paulus aan de Galaten.

Na het middagmaal in de abdijrefter vertrekken we in drie groepen 
voor een interactieve wandeltocht. Onderweg krijg je pelgrimspoëzie 
te horen (Piedras Silenciosas)  van o.a. Thomas Rubico en spirituele 
bedenkingen rond de levenshouding van een pelgrim.  Hiervoor kun-
nen we rekenen op de bijdragen van drie coaches: Willy Genbrugge, 
Jules Van Wambeke en Johan De Ridder.

We arriveren terug in de abdij rond 15.45  uur en genieten van rustge-
vende muziek en beelden in het kader van de abdijkerk.  
Om 16 uur volgt dan de slotbezinning. Daarna kan iedereen proeven 
van het Roosenbergabdijbier.

Praktisch
Inschrijven liefst via regiogent@compostelagenootschap.be. Je kan 
een inschrijvingsformulier downloaden van de website en het door-
mailen of opsturen naar Johan De Ridder, Woeringenstraat 71, 9000 
Gent.
Vóór 20 september stort je ook € 25 op rekening BE39 8904 3419 0219  
van regio Gent. Vermeld ook je lidnummer!
Meer info op de website, in de volgende ¡Hola! en bij Johan De 
Ridder, 09 324 65 49,  www.abdij-roosenberg.be 
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Een intrigerend gebouw, de abdij van Waasmunster. Strakke, tijdloze 
architectuur van benedictijnermonnik Hans Van der Laan, in een 
prachtig landschap. Zowel het gebouw als het landschap zorgen voor 
innerlijke rust.

reGIo lIMBurG

Van 8 tot 9 september
De Via Limburgica nu per fiets!

Na de mooie voettocht verleden jaar, van Thorn naar Namen,  orga-
niseert regio Limburg dit jaar nog eens dezelfde tocht maar nu op twee 
dagen en op twee wielen. Tweemaal tachtig kilometer.

Start in Thorn op zaterdag 8 september. Overnachting in de jeugdher-
berg van Tongeren. ’s Anderendaags gaat de tocht verder door Has-
pengouw naar de Waalse hoofdstad. De beschrijving van de route vind 
je op http://www.compostelagenootschap.be/Resource/Pages/199/
fietsroute%20(2011)thorn-namen.doc.

Inschrijven kan tot 25 juli via regiolimburg@compostelagenootschap.
be. Tegelijk stort je € 25 (overnachting, ontbijt, organisatie) op BE66 
9730 5916 1243 van Compostelagenootschap regio Limburg.
Info: egfried@telenet.be.

Kom jij ook per fiets de Compostelaspirit proeven in 
Limburg en Namen? 
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Compostelawandeling Brussel

Lezers van De Pelgrim waren misschien wat verrast toen ze in het april-
nummer een  folder vonden Santiago de Compostelawandeling- Circuit de 
Saint-Jacques de Compostelle.  Een beetje toelichting is misschien toch 
nog gewenst.
Een goeie twintig jaar geleden publiceerde historicus Roel Jacobs een 
niet meer te vinden brochure over Sint-Jakob in Brussel. Het Waals 
genootschap klopte bij het  Brusselse stadsbestuur aan om de door 
Roel Jacobs voorgestelde pelgrimsweg met bronzen schelpen te be-
wegwijzeren, van de Madoupoort naar de Hallepoort en naar de An-
derlechtsepoort. Maar de schelpen verdwenen hier en daar. Zonder 
folder was het aflopen van deze route geen sinecure. Vandaar de idee 
om, naar aanleiding van onze vijfde lustrumviering in 2010,  een be-
schrijvende folder te maken. De gidsengroep Omnibus Omnia deed op-
zoekingswerk en stelde een tekst voor. Monumenten en Landschap-
pen van de Brusselse regio stelde voor de folder te financieren en te 
publiceren in de reeks Bruxelles Chemins de Ronde/ Brussel de Weergan-
gen. Daarin verschenen nu al vijftien folders. Een schat van gegevens 
voor wie Brussel wil ontdekken. En gratis te verkijgen! Gods molen 
maalt langzaam….maar zeker. De Compostelafolder verscheen in ja-
nuari 2012. 

In de folder vind je een summiere wegbeschrijving van de Leuvense-
poort via de kathedraal naar de Grote Markt en verder via de Kolen-
markt door de Sint-Jakobswijk naar de O.-L.-Vrouw-van-Bijstands-
kerk. Aan de Bijstandskerk duiden twee schelpen twee richtingen 
aan: naar Sint-Guido in Anderlecht of door de Marollen naar de Hal-
lepoort. 

* De folder kan je krijgen bij de toeristische diensten in Brussel, onder meer in 
het stadhuis. ’s Zaterdags, zolang de voorraad strekt, ook op het secretariaat 
van het Compostelagenootschap, Varkensstraat 6, Mechelen.

* Contact: Frans Van Parijs; 0495 12 06 50, info@omnibusomnia.be.
* De Via Brabantica loopt van Bergen op Zoom en Breda via Antwerpen, Me-

chelen en Brussel naar Nijvel.Ze valt niet helemaal samen met deze stads-
wandeling. De route komt  in Brussel niet de stad binnen via de Leuvense-
poort. Ze verlaat wel de stad via de Hallepoort. De brochure is te koop via 
onze (web)winkel.

Jacobus in het westportaal van de Brusselse kathedraal. 
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O.-L-Vrouw-van-Bijstandskerk, deurstijl. In de middeleeuwen 
stond er hier een St.-Jakobshospitaal en –kapel. 

Compostela: nieuwe postzegel

Verleden maand Franse Compostela-postzegels, deze maand een-
tje van de Spaanse Correos. Het gaat om een velletje met daarop de 
Obradoiro-gevel van de kathedraal in Compostela. In het vel is een 
postzegel van € 2,90 ingewerkt met daarop Santiago Apóstol.
www.correos.es

nIeuWe PelGrIMSGIdSen

Van de Mont-Saint-Michel liepen er al vele eeuwen geleden pelgrims-
wegen naar Compostela. Maar evenzeer liepen er pelgrimswegen 
naar de abdij en het door een monnik, ‘op vraag van aartsengel Mi-
chaël’, gebouwde heiligdom. 
Benedictijnen leven er al lang niet meer, wel de zusters en broeders van 
de Fraternité monastique de Jérusalem. Een orde met, onder meer, 
zeer verzorgde, wat Byzantijns geïnspireerde, liturgische gezangen. Je 
vindt ze onder meer ook in Vézelay en in de Brusselse St.-Gilliskerk, 
vlakbij de Hallepoort, ook al op de weg naar Compostela. 
Voor de weg van Parijs naar de Mont-Saint-Michel (GR 22), verscheen 
recent een nieuwe topogids met een variante van Verneuil-sur-Avre 
naar Domfront. De uitgave is een realisatie van Les Chemins de Saint 
Michel, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (GR) en 
een reeks gemeentebesturen.

Chemin vers le Mont-Saint-Michel. FFRandonné, 2012. 192 p. € 14,90; leden 
Grote Routepaden € 13,41. ISBN: 978-2-7514-0559-4.

www.lescheminsdumontsaintmichel.com
www.abbaye-montsaintmichel.com
http://.cheminsspirituelssaintmichel.eklablog.com   
www.pelerin.info/Chemins-de-pelerinage/Choisir-son-chemin
www.groteroutepaden.be 

(PelGrIMS)herBerGen

León: minder bedden

Het is nog geen grootschalig fenomeen, maar af en toe bereiken ons 
toch berichten over het sluiten van refugio’s als gevolg van de econo-
mische crisis in Spanje. 
Zo sloot enkele dagen geleden de stedelijke refugio van León. Dat be-
tekent: honderd goedkope pelgrimsbedden minder. 
Er is gelukkig nog de - meestal overvolle - refugio van de benedictines-
sen en verder wat kleinere albergues, hostals en hotels, al dan niet in 
het centrum. 

Via Turonensis

Op de Vía Turonensis (Paris -Saint-Jean-Pied-de-Port) opende in Bug-
lose (Saint Vincent de Paul) een nieuwe chambre d’hôtes waar men 
graag pelgrims te voet en met de fiets ontvangt. 
Buglose ligt niet ver van Dax, in de Landes. Het dorp is de geboorte-
plaats van de gelijknamige heilige.

A Buglose, 334 rue des Pèlerins, 40990 Saint Vincent; 
claudinesaunier32@hotmail.fr.

MedIa, erFGoed en TenToonSTellInGen 

Fototentoonstelling Wiesje Peels nu ook in Wittem

Voor de tentoonstelling over  Compostela in Utrecht liep er verleden 
jaarook in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden (Noord-Bra-
bant) een boeiende tentoonstelling over Santiago. Onderdeel daarvan 
was een fototentoonstelling van Wiesje Peels.
Peels fotografeerde pelgrims die afzien in de hete zon en bijzondere 
ontmoetingen onderweg, maar ook de achterkant van de route: de 
toeristen, het graf van een pelgrim en volgepakte refugio's. Met de zon 
in de rug liep zij de pelgrims tegemoet en volgde zij de gele pijlen tot 
aan de voet van de Pyreneeën in Saint-Jean-Pied-de-Port.
Verstilde, beslissende momenten zijn vastgelegd in ontroerende, 
maar vaak ook humoristische beelden.
Wiesje Peels is o.a. docente fotografie in de Academie voor Beeldende 
Kunsten in Maastricht.

Wittem ligt in Nederlands-Zuid-Limburg, niet ver van de weg Maastricht-
Aken. De tentoonstelling kan je tot 28 augustus bezoeken, dagelijks van 13.30 
tot 16.30 uur. Toegang: € 2.
www.kloosterwittem.nl
 www.wegvansterren.nl

Verstilde, beslissende momenten zijn bij Wiesje Peels vaak vastgelegd 
in ontroerende, maar soms ook humoristische beelden.
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Met staf en schelp in Kortrijk

Op 31 mei vond in Kortrijk een boeiende boekvoorstelling plaats: Met 
staf en schelp,  Sint-Jakob, Sint-Rochus en andere pelgrims in Kortrijk.  
Christian De Paepe biedt in de rijkelijk geïllustreerd studie een stevig 
gefundeerd overzicht van de pelgrimsiconografie in Kortrijk. Profes-
sor emeritus en priester Christian De Paepe is als autoriteit inzake lite-
ratuur en cultuurgeschiedenis van Spanje (en eminent Lorcakenner) 
ook bijzonder geïnteresseerd in Compostela. De deelnemers aan het 
Jakobskerkenpad konden er in 2010 al even van proeven in Rollegem. 
Zijn jarenlang minutieus opzoekingswerk heeft nu zijn vruchten af-
geworpen. 
Het was bij de voorstelling ook voor onze voorzitter, en Kortrijkzaan, 
een verrassing te zien hoeveel maal de staf en de schelp in beeld komt, 
in een stad zonder Jacobskerk en ogenschijnlijk zonder Jacobstraditie. 
De zeer verzorgde uitgave met een honderdtal foto’s zal menig pel-
grim, 
ook wie niet van de streek is, veel kijk- en leesplezier bieden. Een uit-
gave van De Leiegouw, een vereniging voor geschied-, taal- en volks-
kundig onderzoek.

Christian de Paepe. Met staf en schelp, Sint-Jakob, Sint-Rochus en andere pel-
grims in Kortrijk. Kortrijk, De Leiegouw, 2012.  € 20. ISBN 9789090267500.
www.leiegouw.be   

Ik dus naar Compostela 

Op een studiedag van het Nederlandse genootschap, vorig jaar, vroeg 
dagvoorzitter Herman Vuijsje wie van de aanwezigen de ‘oudste’ pel-
grimage had gemaakt, m.a.w., wiens bedevaart het langst geleden was 
geweest. Dat bleek ondergetekende te zijn, per fiets in 1981. Voor onze 
leden is dit bijna de prehistorie, want van het genootschap was toen 
nog geen sprake. Een jaar later, in het heilige jaar 1982, begon Oikoten 
wel met zijn tochten voor door de jeugdrechter geplaatste jongeren. 
Via een voettocht naar Santiago de Compostela kregen ze een nieuwe 
kans om hun leven over een andere boeg te gooien. Dertig jaar later 
zijn al meer dan 450 jongeren onder begeleiding van Oikoten naar 
Santiago gestapt. Voor hen was het een tocht van ‘een gekwetst ver-
leden’ naar ‘een nieuwe toekomst’. Phara de Aguirre en Stefaan Ver-
meulen schetsen een caleidoscopisch beeld van de leefwereld van deze 
jongeren. Hun pad gaat niet steeds over rozen, maar het boek is beslist 
de moeite van het lezen waard!
Je kan deze tochten ook vergelijken met de opgelegde bedevaarten uit 
de late middeleeuwen. Toen werden misdadigers ook uit hun sociale 
context  gehaald om ‘tot inkeer te komen’ onderweg naar Rome, Jeru-
zalem, Compostela of Saint-Gilles. Dat hun levenspad daarna eenvou-
diger wordt, is niet gezegd. Maar ze hebben wel geleerd dat ‘moeilijk 
ook gaat’ en dat als het leven soms anders uitdraait dan je je voorge-
steld hebt, dat niet altijd slechter is. Geluk is immers voor een groot 
deel ook hoe je ertegen aan kijkt! (Martin Kellens)

Phara de Aguirre en Stefaan Vermeulen. Ik dus naar Compostela: jong geweld 
op zoek naar een uitweg. Tielt, Lannoo, 2012. 351 p. € 19.95. ISBN: 978-94-
014-0124-1.

Heilig en Profaan 3 

1300 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties, zo luidt 
de ondertitel. Het eerste deel verscheen al in 1993, het tweede deel in 
2001. Gisteren, 30 juni, verscheen het lang verwachte derde deel. 
Meer dan 3500 in Vlaanderen en Nederland gevonden laatmiddel-
eeuwse pelgrimstekens en profane insignes zijn daarmee behandeld, 
met informatie over  voorstelling, vindplaats, afmetingen, materiaal, 
bevestigingswijze, datering en eventuele opschriften. Een interessante 
bron voor de kennis van het dagelijks leven in de late middeleeuwen. 
Het boek bevat ook een aantal essays, onder meer over Jacobus als 
pelgrim naar Santiago, pelgrimstekens in religieuze boeken, bronnen 
over middeleeuwse bedevaarten en pelgrimstekens van Jan van Eyck 
en Pieter Bruegel de Oude. 

H. van Beuningen, J. Koldeweij e.a. Heilig en profaan 3. 1300 laatmiddel-
eeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties. Stichting Middeleeuwse 
Religieuze en Profane Insignes. 450 p. € 60. ISBN 978-90-9026619-0.

Onder meer ook verkrijgbaar bij de gespecialiseerde boekhandel Ar-
chaeoBook, Veemarkt 13 in Mechelen (vlakbij het secretariaat van het Com-
postelagenootschap). Een voordeelpakket met de drie uitgaven kost, bij Archaeo-
book, € 179.  Leden van het Vlaams Compostelagenootschap krijgen in juli tien 
procent korting.

www.medievalbadges.org
www.archaeobook.eu

ZoeKerTJeS

Portugese camino’s

Herman wil de Portugese Camino stappen en daarvoor is hij op zoek 
naar informatie over de weg, afstanden, voorzieningen, hoogtepro-
fielen enz. 
kerkwieze@skynet.be, 053 77 73 85. 

Stapmaatje gezocht

Ik ben Marjolein, 18 jaar, en zoek iemand van ongeveer mijn leeftijd 
om te voet naar Compostela te gaan. Ik wil vertrekken vanuit België, 
tussen 1 en 15 augustus.
marjolein.schutz@hotmail.com

Met de rolstoel op de Camino Francès

Ik ben op zoek naar ervaringen van mensen die minimum de laatste 
honderd kilometer met de rolwagen hebben gedaan, met een manu-
ele of met een elektrische. Jaarlijks behalen ongeveer vijftig rolstoel-
gebruikers hun Compostela. Alvast muchos gratias.
adrien.gilis@telenet.be

De Brugse St.-Jakobskerk: in zijn kern een vroeggotische kerk met rijk, 
barok meubilair. Onderaan, een moderne Jacobus, vlakbij de kerk in 
de St.-Jakobsstraat.

Een van de 1300 insignes uit het boek Heilig 
en Profaan 3: Jacobus op schelp, Santiago de 
Compostela, vindplaats Arnemuiden, 
h. 31 mm, br. 27mm, lood-tin, 1450-1500. 
Collectie Familie Van Beuningen. 


