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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

Zondag 16 september  Kapellen. Inhuldiging Jacobusbeeld.
Donderdag 27 september Genk. Diavoorstelling.
         Pelgrimeren in de jaren zestig
Zaterdag 29 september  Waasmunster. Doorleefdag: 
         Pelgrimeren een zinvolle bezigheid.
Zaterdag 27 oktober   Oostkamp. Infodag.
Zaterdag 24 november  Vaalbeek. Terugkomdag.
Zaterdag 6 oktober   Brugge. Herfstwandeling.
Zaterdag 20 oktober   Grimbergen. Wandelen langs 
         de Via Brabantica.

INHOUD

’t Genootschap

Activiteiten     
Werkgroepen en projecten   

Regionieuws 

Brugge
Gent
Mechelen   
Noorderkempen
Limburg

Vlaanderen, Europa, el mundo 

Langs de pelgrimswegen  
(Nieuwe) pelgrimsgidsen
(Pelgrims)herbergen 

Media, erfgoed en tentoonstellingen 

Zoekertjes en lezersbrieven

¡Hola! verschijnt de eerste dag van elke maand, behalve in augustus.
Redactie: Ludo Van Lint, ludo.van.lint@telenet.be. 
Werkten mee aan dit nummer: Ria Bruggen Paul De Marez, Johan De Ridder, 
Koen De Witte, Egfried Grauls, Martin Kellens, Hugo Morael.
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

Lezer Jan Wieërs stuurde ons een paar goede regenfoto’s genomen op de Puerto del Perdón ‘waar de weg van de wind de Sterrenweg kruist’.
Je weet wel, de bergpas enkele kilometer voorbij Pamplona, met de lange rij windmolens en die mooie metalen beeldengroep met een dozijn pelgrims en enkele ezels.  
Jan Wieërs: ‘Het dorpje dat je ziet  is Azterain/Astráin (Cizur, Navarra) van waar je met de auto naar boven kan. Het was verschrikkelijk weer en ik moest telkens wachten 
omdat de Perdón weer met de kop in de wolken kwam.  Ik ga al mijn hele leven op vakantie naar Donostia/San Sebastián in Baskenland. Op trips als deze langs de Camino 
heb ik meestal een paar plastic fl esjes half bevroren mineraalwater bij me om de pelgrims te bevoorraden. Deze dag was het niet nodig!
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Een al dan niet spiritueel avontuur, de uitrusting moet perfect zijn. 
Een tocht naar Compostela is geen zondagswandeling.

Oostkamp, zaterdag 27 oktober

Pelgrimsinfodag 

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? Van waar vertrekken? Langs welke weg?
Hoe zal ik een bed vinden onderweg? Rugzak? 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 mij voor? En het thuisfront?

Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan 
de kandidaat pelgrim een deugdelijk antwoord te bieden. Onze missie 
luidt immers voor een betere tocht!
Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde 
traditie. Op 27 oktober is er opnieuw een infodag in Oostkamp, dicht 
bij Brugge.

Programma
10.30 u.  Een warm onthaal. 
11.00 u.  Presentatie. Pelgrimeren naar Santiago de Compostela.
12.00 u Lunch aan de genootschaptafels met jullie meegebrachte   
   broodjes (drank verkrijgbaar). 
13.00 u Presentatie. De tocht in de praktijk. 
   Aparte sessies voor stappers en fi etsers.
14.00 u. Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden. 
   In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit 
   aan vele diverse thematafels.
We ronden af rond 16 u. in ons gelegenheidscafé de ware Jacob.
Onze ledendienst en pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.

De infodag heeft plaats in het  Cultureel Centrum  De Valkaart, 
Albrecht Rodenbachstraat 42 in Oostkamp; 050 83 31 80.
Ook goed bereikbaar met bus 20 of 21vanaf station Brugge.

Deelname is gratis. 
Vooraf inschrijven is wel verplicht, vóór 22 oktober. 
Mail naar infodagbrugge@compostelagenootschap.be.
Vermeld: naam, adres en stapper of fi etser.
Of stuur een briefje naar Regio Brugge, Koudemarkt 8, 8000 Brugge.

Vaalbeek, zaterdag 24 november

Terugkomdag

Het wordt weer een fi jne ontmoeting met medepelgrims in La Foresta. 
Een dag met vooral gezellig samenzijn, het uitwisselen van ervaringen 
en een spirituele boswandeling. 
Niet te vergeten, ook de vernissage van onze gedichtenbundel! 

Meer informatie in de volgende ¡Hola!.

Terugblik. Vieren met Jacobus.

Traditiegetrouw vierde ons genootschap op 25 juli het feest van Sint-
Jacobus, deze keer in Bruge. Rik, Koen, Roland en vele anderen had-
den een mooi programma met na de pelgrimsmis in de Jacobuskerk, 
een lunch, een stadswandeling en een afsluitende drink in brouwerij 
De Halve Maan. 
Raf David en diaken Wilfried Desrumeaux waren de voorgangers 
in de viering. De kerk zat vol en het koor Adelard van Aubrac, on-
der de strenge leiding van Johan De Ridder, zorgde voor muzikale 
hoogstandjes, samen met de virtuoze harmonicaklanken van broeder 
Roger en de orgelklanken van Arnold Famant. In zijn homilie had  
Wilfried het over de pelgrimsattributen: schelp, staf, hoed en kalebas.  
Voorwerpen, ‘tekenen’  met een grote symbolische waarde. 
De schelp schept verbondenheid, brengt eenheid in de verscheiden-
heid van gedachten, levenswijze en overtuiging. 
De hoed beschermt tegen zon maar staat ook voor de zoektocht van 
vele pelgrims naar heling, naar bevrijding van zovele lasten. 
De staf stuwt vooruit en maakt het mogelijk stil te staan en zich te 
verwonderen over natuur en cultuur. Soms ontdekt de pelgrim, steu-
nend op zijn stok, de kracht van God.
De kalebas, de drinkbus, het water dat de pelgrim deelt. Een symbool 
van solidariteit en vriendschap.
‘Ook St.-Jacob’, aldus Wilfried Durameaux, ‘draagt de symbolen. Hij 
heet alle pelgrims welkom in verbondenheid. Hij is de staf waarop de 
pelgrim mag steunen. Hij maakt vrij en hij richt de boodschap van 
onze Heer tot elk van ons: We zijn niet geroepen om gediend te worden, 
maar om te dienen, om voor elkaar te zorgen.’
De viering eindigde met bloemetjes, letterlijk en fi guurlijk, van na-
tionaal voorzitter Paul De Marez voor gastheer Rik Vertongen. Rik 
beschouwde dit feest als zijn laatste grote organisatie. Paul dankte Rik 
ook voor de vele jaren ondervoorzitterschap, voor zijn inzet, wijsheid 
en mensenkennis.
De namiddagwandeling was er in twee soorten, enerzijds de klas-
sieke toeristische trip, anderzijds een Hanze-wandeling. We leerden 
er onder meer dat beurs komt van de familie Van den Beurse en dat je 
bankroet in het begin erg letterlijk moest nemen. De aandeelhouders 
zaten immers buiten het beursgebouw op een bankje te wachten en 
als iemand failliet ging, dan werd zijn bankje eff ectief opgestookt. Er 
bleef dan enkel roet over. 
De slotceremonie verliep op de tweede verdieping van brouwerij  De 
Halve Maan, producent van onder meer de Brugse Zot. 
Tweehonderd deelnemers, een meer dan puike organisatie en een 
prachtige, zonnige dag. Met dank aan apostel Jacobus. (MK,KDW,LVL)
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Veel volk en veel kwaliteit op 25 juli. Een uitstekende 
organisatie, een mooie  viering, een lekkere lunch, 
interessante wandelingen en een Brugse zot als af-
sluiter. Met dank van voorzitter Paul De Marez aan 
de organisatoren en speciaal aan Rik Vertongen. 
Voor hem waren er bloemen en wijn.

Nieuw: pelgrimspoëzie!

Ik ben op weg gegaan

De oproep aan de leden van het Vlaams en het Nederlands genoot-
schap om gedichten in te zenden rond het thema ‘pelgrimeren’ en ‘de 
weg’ is ruim beantwoord. Een leescommissie maakte de uiteindelijke 
selectie. 
De auteurs zijn zeer verscheiden: van Herman Andriessen tot Anton 
van Wilderode, van Fernando Pessoa tot Federico García Lorca, van 
Carlo Heyman tot Willem Vermandere, van Adriaan De Roover tot 
‘auteur onbekend’ en ‘anoniem’.
Over de inhoud vertelt Hugo Visser, voorzitter van de leescommissie: 
‘In de verzen zijn ideeën en herinneringen neergelegd waardoor je de tocht kan 
herbeleven of wellicht ben je na de lectuur erop gebrand de tocht aan te vatten. 
Poëzie geeft alleszins diepgang, refl ectie en richting. Poëzie is adem voor de ziel, 
leeftocht voor onderweg ...’

Tot 30 oktober betaal je slechts € 7, 
verzending inbegrepen. 
Vanaf 1november kost de poëziebundel 
€ 10, verzending niét inbegrepen.  
Bestellen kan door overschrijving van € 7 
op rekening van het genootschap.
IBAN: BE 06 2800 5620 0322
BIC: GEBA BEBB
Vermeld ook je lidnummer!
Verzending: na de vernissage op 24 
november tijdens de Terugkomdag in 
Vaalbeek.

IK BEN OP WEG GEGAAN 

Ik ben op weg gegaan
om de wereld te ontdekken
en de mensen.
Om stil te staan
bij de dingen
en om stil te zijn.
Om het zonder woorden uit te zingen.

Ik ben op weg gegaan
om te ontdekken wie ik ben,
geweest ben,
worden zal,
om te roepen in de woestijn.
Om de stem van God te horen
en alleen te zijn.

Ik ben op weggegaan,
verzonken in gedachten.
Zonder te vragen
naar de weg
en naar de stad, volgde ik mijn dromen.
Weg in mijzelf,
ben ik eindelijk aangekomen.

Freek van der Veen

REGIO BRUGGE

Brugge, zaterdag 6 oktober 

Herfstwandeling

Van het station van Brugge wandelen we naar Ver-Assebroek om daar-
na door de bossen van het kasteeldomein Ryckevelde naar Assebroek 
te wandelen. Daar wachten ons frietjes en stoofvlees in zaal Patria. 
Afstand: 21 km.  

Afspraak om 10.30 u. aan de hoofdingang van het station (kant cen-
trum).
Terug naar het station met stadslijn 1 of te voet (ca. 7 km).
Picknick meebrengen.
Deelname: € 3, met maaltijd € 15.
Info en deelnameformulier: www.compostelagenootschap.be.
Inschrijven vóór 3 oktober via herfstbrugge@compostelagenoot-
schap.be. Of via Dino en Carine Kesteloot, Mergelput 3 1/A, 9880 
Aalter. 

De kleuren van de herfst

De zon gaat onder, en de lucht heeft een rode gloed, 
Net als de bladeren, die geven de bomen hun laatste groet,  
Ze zweven door de lucht, in de aller mooiste kleuren,
Hoog in de lucht, zal de wind ze overal mee naartoe sleuren
Rood, bruin, oranje en geel, 
Het is net of ze dansen, in kleren van fl uweel,  
Hun laatste dans, voordat ze gaan,
Totdat de winter komt, en het lijkt of dat ze nooit hebben 
bestaan.

Ylfke

REGIO GENT

Waasmunster, zaterdag 29 september

Een dag echt doorléven ...

Regio Gent nodigt alle leden uit op haar doorleefdag in het unieke ka-
der van de abdij Roosenberg in Waasmunster.

Om 10 uur drinken we samen een kop koffi  e of thee. Daarna neemt 
Luc De Saeger ons mee op een tocht langs bijbelfragmenten die ver-
wijzen naar pelgrimeren. Luc, 59 jaar, studeerde geschiedenis en theo-
logie aan de KU Leuven.
Na het middagmaal in de abdijrefter vertrekken we in drie groepen 
voor een interactieve wandeltocht. Onderweg krijg je pelgrimspoëzie 
te horen en spirituele bedenkingen. Hiervoor kunnen we rekenen op 
de bijdragen van drie coaches: Willy Genbrugge, Jules Van Wambeke 
en Johan De Ridder.
Terug de abdij rond 16 uur  genieten we in de abdijkerk nog even van 
rustgevende muziek en een slotbezinning. Daarna kan iedereen proe-
ven van het Roosenbergabdijbier.

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 bij Johan De Ridder, 09 324 65 49.  
www.abdij-roosenberg.be 

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 MECHELEN

Grimbergen, zaterdag 20 oktober

Wandelen langs de Via Brabantica  

Een dagtocht van ongeveer achttien kilometer dompelt je meteen on-
der in de rijke Brabantse geschiedenis. Mooie wandelwegen leiden je 
door bos en kouter, met soms mooie vergezichten. Ook al ligt Brus-
sel op een fi guurlijke boogscheut,  rust en stilte overheersen hier. Op 
sommige plaatsen zou je niet verbaasd staan als achter een bocht een 
pelgrim met ‘palster ende scerpe’ zou opduiken.
Rond 16 u. wacht gastenpater Koen Meys ons op voor een rondleiding 
in de abdij.  We sluiten de dag af met een avondmaal in het Fenikshof, 
Abdijstraat 20.

Afspraak om 10 u. op het Kerkplein in Grimbergen. 
Parkeren kan aan het Fenikshof.
Picknick meebrengen.

Inschrijven noodzakelijk! 
Surf naar www.compostelagenootschap.be, download het inschrij-
vingsformulier, vul het in en mail het door naar regiomechelen@
compostelagenootschap.be  Je kan het ook per post sturen aan Luc 
Holsters, Lange Akkerstraat 26, 2800 Mechelen. 
Tegelijk stort je vóór 10 oktober het juiste bedrag op BE06 2800 5620 
0322 (BIC: GEBA BEBB) van het Compostelagenootschap, Varkens-
straat 6, 2800 Mechelen, met vermelding ‘20oktoberGrimbergen’ en 
je lidnummer.

REGIO NOORDERKEMPEN

Kapellen, zondag 16 september

Inhuldiging Jacobusbeeld

De eerste najaarsactiviteit van regio Noorderkempen kent een lange 
voorgeschiedenis. Toen op 4 juli 2010 het Jakobskerkenpad in Kapel-
len halt hield (met de doortocht van de Ronde van Frankrijk!) werd 
aan de St.-Jakobskerk een wegwijzer onthuld ‘Santiago 2140 km’, sa-
men met een bronzen schelp. Toen al werden plannen gesmeed om 
ook nog een beeld op te richten.
De gemeente pikte hierop in en organiseerde een wedstrijd tussen de 
leerlingen van de St.-Lucasacademie. Er kwamen tien voorstellen uit 
de bus. Twee haalden de eindstreep. Uiteindelijk werd gekozen voor 
het ontwerp van Vally Moors uit Zoersel.

Vandaag is er, tegenover de kerk, slechts de sokkel van het beeld te 
zien. Die ziet er stevig uit en dat zal nodig zijn: het beeld in geborsteld 
staal is twee meter hoog en weegt een ton. Over het verrassende ont-
werp mag vandaag niets meer meegedeeld worden, maar het thema 
is, aldus de kunstenares, ‘de mens die, innerlijk en uiterlijk, een weg 
zoekt uit de chaos en nietigheid naar de essentie van het leven’.

Feest!
Op 16 september nodigt de regio samen met het gemeentebestuur alle 
leden uit voor de feestelijke inhuldiging. De wekelijkse misviering 
van de Sint-Jacobusparochie heeft als thema ‘als pelgrim onderweg’. 
Daarna volgt de onthulling van het beeld en dat gebeurt met een hap-
je en een drankje. Om 13 u. is er nog een rondleiding in de kerk met 
speciale aandacht voor de vele jacobalia.
Deelname is gratis maar aanmelden is noodzakelijk: 03 660 66 00 of
onthaal@kapellen.be. 
Info: regionoorderkempen@compostelagenootschap.be, Annemie 
Vanderschoot 03 605 60 09.

De volgende tweemaandelijkse samenkomst van de regio (oktober), 
zoals altijd voorzien op de eerste dinsdag van de pare maanden, vervalt.
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Pelgrims op weg naar Compostela wandelen door het park naar de 
Jakobskerk van Kapellen. Om er – binnenkort – halt te houden bij 
een modern Jacobusbeeld. 

ANDERE ORGANISATOREN

Volksabij Ossendrecht

René Heinrichs is actief in de werkgroep spiritualiteit van het Vlaams 
Compostelagenootschap maar is op nog veel meer fronten actief. 
Al meer dan vijftien jaar organiseert hij met Huub Mooren voorberei-
dingsweekends, net over de grens, nabij Kapellen- Putte, in de Volks-
abdij te Ossendrecht. 
Het gaat om een totaal concept: van inleiding tot het pelgrimeren tot 
kunstgeschiedenis en praktische voorbereiding, van kleding tot heb-
bedingetjes. 
Meer informatie: Volksabdij, 0031 164 672 537, info@devolksabdij.nl.
De volgende weekends: 24-25 november en 15-16 december, telkens 
van zaterdag 10.30 u. tot zondag na de lunch om ca. 14.00 u.
Weekendarrangement, inclusief alle maaltijden:  € 112 per persoon op 
een basic kamer. Arrangement zonder overnachting  € 70 per persoon.
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René Heinrichs.

Codex Calixtinus teruggevonden!

In juli 2011 verdween de Codex Calixtinus uit de kathedraal van San-
tiago de Compostela. Dat kreeg ook in de Vlaamse pers enige weer-
klank. De twaalfde-eeuwse Codex is immers een topwerk uit de mid-
deleeuwen en bevat onder meer de eerste gids voor pelgrims naar 
Santiago de Compostela.
De arrestatie van de dief en het terugvinden van de Codex, een jaar 
later, kreeg hier veel minder aandacht. De dader werkte voordien als 
elektricien in de kathedraal. Naast de Codex vond de politie in zijn 
garage ook nog tal van eeuwenoude boeken en een geldsom van zo’n 
1,2 miljoen euro.

Compostela- en Mekkapelgrims samen op stap...

De Asociación Compostela - Cordoba / Association Compostelle-
Cordoue is een vrij nieuwe vereniging, opgericht in 2009 door enkele 
Compostela-, Jeruzalem- en Mekkapelgrims. 
De vereniging wil een brug zijn tussen culturen, ze wil ontmoetings-
kansen scheppen, ze streeft verdieping na van de eigen visie op mens 
en wereld maar wil tegelijk openingen maken naar de andere …
Twee jaar geleden organiseerde deze Asociación een tocht van Com-
postela naar Cordoba langs de Via de la Plata en de Via Mozarabe met 
aansluitend een colloquium: Cordoba Compostela, een weg naar ver-
zoening en dialoog. 
Recent verscheen in Zwitserland bij de uitgeverij van de augustijnen 
een boek over de tocht en het colloquium.  
www.compostelle-cordoue.org 
www.editions.st-augustin.ch

Compostelawegen in de provincie Namen

De Federatie voor Toerisme van de Provincie Namen gaf onlangs een 
folder uit met als titel Op de weg naar Santiago de Compostella door de pro-
vincie Namen. 
Op zich is dat natuurlijk een mooi initiatief, ware het niet dat de ma-
kers van de folder zich niet zo goed geïnformeerd hebben.
Er is sprake van de Via Mosana en Voie de Vézelay. Al vele jaren is 
de laatste, in samenspraak met de Franstalige collega’s, omgedoopt tot 
Via Monastica en is het tracé gewijzigd. De route loopt niet meer de 
Maashellingen op en af maar volgt vooral de rivier (en is als zodanig 
bewegwijzerd!). De route volgt ook niet meer de GR door de Herme-
tonvallei, een heel mooie vallei, maar voor oudere rugzakpelgrims 
toch wel redelijk moeilijk. De route loopt al jaren door Givet (belang-
rijk voor logies),  enzovoort. Van de topogids Via Monastica hebben ze 
nog nooit gehoord. Overigens ook niet van de Via Limburgica.
Voor meer informatie over pelgrimeren naar Compostela verwijst de 
Nederlandstalige versie van de folder enkel naar onze Franstalige col-
lega’s, niet naar het Vlaams Genootschap. Helaas, een gemiste kans! 
We zijn vast van plan hierover enig overleg te plegen.

http://www.paysdesvallees.be/nl/sur-les-pas-de-saint-jacques.
html?IDC=26447&IDD=215985
Of mail naar tourisme@ftpn.be.

Pelgrim op de Via Monastica, langs de Maas, ter hoogte van Godine.
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NIEUWE PELGRIMSGIDSEN

Rother en Stein

Deze maand verschijnt bij de Duitse uitgeverij Rother Bergverlag een 
nieuwe gids voor de Via Francigena, de pelgrimsroute naar Rome. Of 
beter voor het stuk van Lausanne tot Rome. Met kaartjes en hoogte-
profi elen. 
De uitstekende Rothergidsen hebben een handig formaat: 11,5 x 16,5 cm.
Prijs: ca. € 20. 
Een gelijkaardige gids vind je bij concurrent Conrad Stein Verlag.

Nog  bij Conrad Steinverlag verschijnt deze maand een nieuwe, Duits-
talige, herdruk van de gids voor de Via Lemovicensis, de route van Vé-
zelay naar St.-Jean-Pied-de-Port. Prijs: ca. € 13.

Niet alle gidsen van Rother zijn Duitstalig. Handig en goed is bv. de 
gids Chemin de St.-Jacques. La Via Podiensis. Van de gids verscheen 
recent een herdruk. Prijs: ca. € 16.

Fietsroutes van Clemens Sweerman

Geen Compostelagenootschap, geen GR-organisatie, geen toeristische 
dienst maar Clemens Sweerman maakte meer dan 25 jaar geleden de 
eerste routebeschrijving voor fi etsers naar Compostela. Dat zou uit-
groeien tot een hele reeks Sint-Jakob fi etsrouteboeken. Ook te koop in 
de (web)winkel van het Vlaams Compostelagenootschap. 
Sweerman houdt ook de wijzigingen nauwkeurig bij. 
Je vindt ze bij het Nieuws op de website van onze Nederlandse collega’s, 
www.santiago.nl of op de site van uitgeverij Pirola, www.pirola.nl. 

(PELGRIMS)HERBERGEN

Antwerpen: St.-Julianus, ook voor JKP-pelgrims

De pelgrimsherberg in het Sint Julianusgasthuis aan de Sint Jansvliet 
ligt op de Via Brabantica én op het Jakobskerkenpad. Het achtonderd 
kilometer lange Jakobskerkenpad loopt langs de Vlaamse Jakobs-
kerken en ontstond naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van het 
Compostelagenootschap.  
De pelgrimsherberg staat uiteraard ook ter beschikking van pelgrims 
die het Jakobskerkenpad willen stappen.
Vooraf reserveren kan niet. Je kan de sleutel van de herberg afhalen 
bij de toeristische dienst, Grote Markt 13. Open tot 17.45 u..
Je moet een stempelboekje kunnen voorleggen, afgeleverd door het 
genootschap. Je kan er slechts éénmaal overnachten. Prijs: € 7 per per-
soon.

Camino Francès

Het bericht over de sluiting van de gemeentelijke refugio in León was 
nog maar enkele dagen oud of er kwam al een bericht dat er een nieu-
we refugio zijn deuren opende, en wel in de studentenhome Funda-
ción Ademar, in het centrum van de stad (Avda. Alcalde Miguel Cas-
taños). Slapen kost er tien euro. 
Telefoon: 987-21-50-60 / 637-43-98-48. 
Daarmee zijn er opnieuw twee refugio’s in León. De meest populaire 
refugio is die van de zusters benedictinessen. 

Camino del Sudeste-Vía de la Plata 

In Oseira (Ourense) openden de cisterciënzermonniken een refugio 
in hun abdij, een van de belangrijkste abdijen in Galicië. Een over-
nachting kost vijf euro.  info@mosteirodeoseira.org, monasteriodeo-
seira@googlemail.com, www.mosteirodeoseira.org 
Langs dezelfde camino opende een nieuwe refugio zijn deuren in 
Viladerrei (Trasmiras). 

Pa
ul

 V
an

 W
ou

w
e

Voilà, dat mag je verwachten, maar dan wel op een historisch erg be-
langrijke locatie.  Plus, natuurlijk, sanitair etcetera.

MEDIA, ERFGOED EN TENTOONSTELLINGEN  

9-29 september. Duizend jaar Sint-Guido

De koperen jakobsschelpenwandeling in Brussel leidt naar de Hal-
lepoort, maar er is ook een aftakking naar Anderlecht, naar de St.-
Pieter- en St.-Guidokerk. Ook Guido is immers een patroonheilige 
voor de pelgrims. Hij is ook de patroon van de veehandelaars, kosters, 
koetsiers, taxichauff eurs e.a. De kerk, althans de romaanse crypte, is al 
tien eeuwen oud, en dat wordt in september gevierd. 

Een greep uit het programma:
Zondag 9 september is er een TV-mis.
Dinsdag 11 september vertelt Sébastien de Fooz over zijn voettocht 
naar Jeruzalem, onderbroken door de Latijnse vespers van St.-Guido, 
gezongen door het Grimbergse abdijkoor. 
Woensdag 12 september is het feestdag van St.-Guido met mis, het 
onthullen van een gedenksteen e.a.
Zaterdag 15 september is er ’s namiddags een historische wedersa-
menstelling van de processie en rondleidingen om 10.30 en 14 uur.
Zondag 16 september zijn er diverse wandelingen en een dierenzege-
ning om 15.15 u.
Dinsdag 18 september trekken duizenden zoals vanouds naar de jaar-
markt (altijd de dinsdag na de zondag na St.-Guido).
Dinsdag 29 september tenslotte trekken leden van de Broederschap 
van Sint-Guido met de relieken van Anderlecht naar O.-L.-Vrouw in 
Laken.  

http://www.kerknet.be/federatie/6501/nieuws_detail.php?subsiteI
D=2232&nieuwsID=108450
www.broederschapheiligeguido.be

Net Jacobus, maar neen, het is Guido.

ZOEKERTJES

Fotokaart verloren

Mijn man, Hugo Neuville, moest na 2600 km lange pelgrimstocht 
vaststellen dat hij een van zijn vijf fotokaarten onderweg verloor. Het 
moet ergens voorbij Conques geweest zijn en na 4 mei. We kunnen 
maar proberen om die zevenhonderd foto's te recupereren. Alvast be-
dankt.  nele.huys@telenet.be.

Astorga-Compostela: medestapper gezocht

Ik ben Magda Mottie uit Binkom (Vlaams-Brabant), 59 jaar oud, en ik 
zoek één of meer medestappers (m/v) om samen naar Astorga te rei-
zen. Van daaruit stappen we dan met mijn man (die de ganse Camino 
stapt) de laatste 250 km. Periode: 15 à 20 oktober. 
vandegaermottie@hotmail.com,  016 63 27 63.

25 juli: portemonnee verloren?

Tijdens het Sint-Jakobsfeest in Brugge heeft een pelgrim, na het mid-
dagmaal,  zijn (of haar) kleine gelbeugel verloren. 
Hij of zij kan die terugkrijgen bij Rik Vertongen: 050 39 78 11.
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De abdijkerk van Grimbergen is een bijzonder rijke barokkerk uit de 
zestiende-, zeventiende eeuw.
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REGIO LIMBURG

Genk, donderdag 27 september

Pelgrimeren in de jaren zestig

Jos Zoons uit Neeroeteren brengt een diavoorstelling over pelgrime-
ren in de jaren zestig. Daarna vergelijken we de pelgrimstochten van 
toen met de pelgrimstochten vandaag. 
Afspraak om 19.30 u. in Buurthuis Kliniekske aan de Noordlaan in 
Genk.  Als je komt, graag een seintje voor maandag 24 september, 
r.bruggen@euphonynet.be.

Met Govaka per fi ets naar Compostela

Allerlei socio-culturele verenigingen organiseren stap-, fi ets- en autocar-
vakanties op de pelgrimsweg naar Compostela: KWB, Femma (KAV), 
OKRA e.a.
Volgend jaar staan bij Govaka (de reisdienst van KWB) weer vier wie-
lertoeristentochten op het programma. Twee tochten vanuit Leuven, 
telkens 2314 km in vijftien etappes, 120 à 200 km per dag, 23 à 25 km per 
uur. Vertrek op 20 en 21 juli. En twee tochten vanuit St.-Jean-Pied-de-
Port, 942 km in zeven etappes, 120 à 160 km per dag, 20 à 23 km per uur. 
Terugreis per vliegtuig.
Info-avonden op 18.9 in Leuven (Jeugdherberg), op 19.9 in Mol-Rauw 
(Hof van ’t Rauw) en op 20.9 in Kuurne (Parochiaal Centrum). Telkens 
om 19.30 u.  Op het programma van Govaka staat ook een cultuurreis.
Info: www.govaka.be.En wie verzint er een jakobsschelp, geschikt om een fi etshelm te sieren?
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