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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

Zaterdag 6 oktober   Brugge. Herfstwandeling.
Zaterdag 20 oktober   Grimbergen. Wandelen langs 
         de Via Brabantica.
Zaterdag 27 oktober   Oostkamp. Infodag.
Zaterdag 24 november  Vaalbeek. Terugkomdag.

Inhoud
’t Genootschap
Activiteiten     
Werkgroepen en projecten   

regionieuws 
Antwerpen
Brugge
Mechelen   
Noorderkempen

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: Paul De Marez, Koen De Witte, Freddy Du Seuil,
Egfried Grauls, Martin Kellens, Hugo Morael, Jan Van Haverbeke.
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
actIVIteIten

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGrIMSWeGen

 regionieuws

Dat het ook met minder kan, dat is voor velen een belangrijke ervaring op de weg naar Compostela. Een stapelbed in een grote zaal, dat is wat anders dan 
de slaapkamer thuis. Sommigen maken die stap niet. Velen doen het wel, maar makkelijk is dat niet altijd. Grenzen verleggen, doorbijten en ...overwinnen.
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Hoe begin je in hemelsnaam aan een pelgrimstocht van één, twee of 
drie maanden? Kom gewoon naar de infodag!

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 fietstocht?
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 fiets?) 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 fietsers.
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 fietser.
Of stuur een briefje naar Regio Brugge, Koudemarkt 8, 8000 Brugge.

Vaalbeek, zaterdag 24 november
Terugkomdag: deel je ervaringen met anderen!

Het wordt weer een fijne ontmoeting met medepelgrims én thuis ge-
bleven partners in La Foresta: gezellig samen zijn, ervaringen uitwis-
selen, afspraken maken, foto’s bekijken en veel meer, onder meer ook 
de voorstelling van onze gedichtenbundel! 

Programma
9 u. Warm onthaal.
10u. Openingsmoment gevolgd door een spirituele boswandeling   
  met de thema’s van de pelgrimszegen als leidraad.
12 u. Middagmaal met soep en broodjes.
14 u. • Voorstelling Pelgrimspoëzie.
  • Café De ware Jakob
  • Pelgrimswinkel
  • Boekenstand van Monica Vanleke en Raf David, allebei lid   
     van de werkgroep spiritualiteit.
  • Dankwoord aan de hospitaleros van Los Arcos.
Wie een kopie van zijn Compostela meebrengt ontvangt een herin-
neringstegel.

La Foresta ligt aan de rand van het Heverleebos, aan de Prosperdreef 
in Vaalbeek.
Inschrijven via spiritualiteit@compostelagenootschap.be. 
Vermeld je naam, eventueel de naam van je partner én ‘met middag-
maal’ of ‘zonder middagmaal’. Prijs: zie volgende ¡Hola!.

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, reflectie en richting. Poëzie is adem voor de ziel, 
leeftocht voor onderweg ...’

Tot 30 oktober betaal je slechts € 7, 
verzending inbegrepen. 
Vanaf 1 november kost de poë-
ziebundel € 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 Terug-
komdag 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
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René Heinrichs.
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De abdijkerk van Grimbergen is een bijzonder rijke barokkerk uit de 
zestiende-, zeventiende eeuw.
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nIeuWS, WerKGroePen, ProJecten

Infopunt opnieuw opgestart!

Voor een betere tocht …: conform deze doelstelling van het Vlaams 
Compostelagenootschap trachten de medewerkers van het Infopunt 
juiste en complete informatie te verstrekken aan kandidaat-pelgrims.
Het Infopunt is van september tot juni bijna elke zaterdag geopend in 
het secretariaat van het Genootschap, Varkensstraat 6 in Mechelen; 
015 29 84 36. Het is gesloten tijdens de kerstvakantie, de paasvakantie 
en op feestdagen.
Je vindt er ook een gespecialiseerde bibliotheek en de verkoopdienst 
met een uitgebreid aanbod gidsen. Je kan er ook een geloofsbrief en 
een stempelboekje aanvragen. 

Kortom, voor advies bij de realisatie van je pelgrimstocht moet je bij 
het Infopunt zijn!

Het Infopunt-team telt een dertigtal medewerkers. Elke zaterdag 
staan zijn er een drietal present, stappers én fietsers met uitgebreide 
ervaring op tal van pelgrimswegen.
Wat de ervaring is van elk teamlid en wanneer wie aanwezig is, dat 
vind je op de lijstjes hierbij. 
Wijzigingen kunnen altijd. Als je absolute zekerheid wil hebben over 
de aanwezigheid van een bepaalde medewerker, neem dan vooraf 
contact op met ondergetekende. Ook afspraken zijn mogelijk. Bel 
daarvoor op zaterdag naar het secretariaat: 015 29 84 36. 

Jos Belmans
Verantwoordelijke Infopunt
016 76 56 64
infopunt@compostelagenootschap.be

Kalender Infopunt

6 oktober  Magda Cumps, Kristiaan Devlamynck en Gilbert Organe.
13 oktober  Jos Belmans, Roos Bossuyt en Hugo Ponjaert. 
20 oktober  Herman Troukens, Minouche Corthouts, Robert Truyen en Monique Van Meerbeek.
27 oktober  Staf Desaeger, Jean Janssens en Jos Van Montfort.
10 november Daniël Dierickx, Lena De Buck en Yvonne Roelof.
17 november Dirk Desmedt, René Sterckx en José Maes.
24 november Bert Emons, Coby Commandeur en Hanny Pouderoyen.
1 december  Magda Cumps, Willy Janssens, Raymonde Godon en Robert Truyen. 
8 december  Willy Beyers, Luc Holsters en Gilbert Organe.
15 december Roos Bossuyt, Willy Janssens en Raymonde Godon.
22 december Kristiaan Devlamynck, Hugo Ponjaert en Jos Van Montfort.
5 januari   Daniël Dierickx, Lena De Buck, Herman Troukens en Minouche Corthouts.
12 januari  Bert Emons, Coby Commandeur en Yvonne Roelof.
19 januari  Magda Cumps, Luc Holsters en Robert Truyen.
26 januari  Jos Belmans, Hanny Pouderoyen en Monique Van Meerbeek. 

tochtervaring Infopunters

F: Fietser  S: Stapper.

•  Belmans Jos (F)
 2006: Via Monastica, GR 654, Route de Vézelay, Via Lemovicensis, Camino Francés.
•  Beyers Willy (F)
 1997, 2002 en 2007: van Essen via de Camino Francés en via de Col du Somport naar Compostela.
 2009: van Essen naar Rome.
•  Bossuyt Roos (S)
 2000-2011: GR 65, Camino Francés, Camino Primitivo, Camino del Norte, Via de la Plata, 
 Camino de Levante, Camino Aragonés. 
•  Cumps Magda (S)
 2005- 2006: Camino Francés en Via Podiensis. Hospitalero-ervaring. 
•  De Marez Paul (S) en Schaerlaeckens Gilda (S)
 2004: Kortrijk-Vézelay, Via Lemovicensis, Camino Francés.
 2008-2009: Via Podiensis.
 2010: Kortrijk-Chartres, Via Turonensis, Camino Francés, Cabo Fistera, Muxía.
•  De Saeger Staf (F/S)
 2008 (S): Jaca, Camino Aragonés, Camino Francés. 
 2010 (F): Willebroek-Santiago de Compostela. 
•  De Smedt Dirk (S)
 2003: Tervuren, Vézelay, Le Puy, Lourdes, Col de Somport, Camino Francés.
 2010: Camino Portugués vanuit Lissabon.
•  De Smedt Emiel (S)
 2012: Camino Francés.
•  De Vlam Paul en Jo (S)
 Door de Ardennen en de Alpen, langs de Chemin des Italiens en de Camino Francés.
 Via de la Plata, Camino del Norte, Via Lemovicensis, Camino de Levante.
•  De Vlamynck Kristiaan (S)
 2011: Camino Francés.
•  Dierickx Daniel en De Buck Lena (S/F)
 1997-1998: Kapellen-St.-Jean-Pied-de-Port (F).
 2000-2010: Camino Francés, Via Podiensis, Via Lemovicensis, Via Tolosana, Camino Aragonés, 
 Camino Catalan, Camino del Norte, Camino Primitivo, Via de la Plata, Camino Portugués 
•  Emons Bert en Commandeur Coby (F)
 2007: Mechelen, Parijs, St.-Jean-Pied-de-Port.
 2011: oude wegen via Nevers, Oloron en Jaca naar Compostela en Cabo Fisterra.
•  Holsters Luc (S)
 Camino Francés, Cabo Fisterra, Muxía, Via de la Plata en Camino Sanabrés.
•  Janssens Jean (F/S)
 2008: Jaca, Via Aragonés, Camino Francés.(S)
 2010: Willebroek-Compostela (F)
•  Janssens Willy en Godon Raymonde (S)
 1995, 1997, 1999 en 2003: van Boechout via Vézelay en Le Puy naar Compostela, Via de la Plata, 
 Chemin d’ Arles (Via Tolosana) en Genève-Le Puy.
•  Maes José (F)
 Route de Vézelay, Camino Francés,  Camino del Norte
•  Meurrens Rita (S)
 Camino Francés, Camino del Norte
• Organe Gilbert (S)
 Camino Francés, Camino del Norte, Via de la Plata, Camino Madrileño, Camino Alicantino.
•  Ponjaert Hugo (S)
 2004-2007: van Overijse via Vézelay en de Camino Francés, Via Podiensis, Via Tolosana en 
 Camino Aragonés, Via Turonensis. 
 Hospitalero-ervaring.
•  Pouderoyen Hanny (S)
 1989: van Le Puy naar Compostela. Daarna om de twee, drie jaar een andere route vanuit  Frankrijk. 
 Hospitalero-ervaring. 
•  Roelof Yvonne (S)
 Camino Francés, Vézelay-Le Puy-Somport, Via de la Plata.
•  Sterckx René (S)
 Route de Vézelay, Via Lemovicensis, Camino Francés.
•  Troukens Herman en Corthouts Minouche (S/F)
 Camino del Norte, Via Podiensis (S).
 Camino Francés (S/F).
•  Truyen Robert (F)
 Van 2003 tot 2007: van Korbeek-lo via Vézelay, Le Puy en St.-Jean naar Compostela.
 2008-2011: Vézelay-Rocamadour, Tours-Dax en Le Puy-Figeac.
•  Van Meerbeek Monique (S)
 Jakobskerkenpad.
•  Van Montfort Jos (S)
 2005-2011: Camino Francés, Via de la Plata, Voie du Piémont, Camino Aragonés en Camino del Norte.

Jakobskerkenpad:  opgefrist en springlevend!

Sinds we in 2010, in het kader van ons 25-jarig bestaan, het Jakobsker-
kenpad liepen, hebben ekele vrijwilligers het pad opgefrist. 

Een aantal etappes is gewijzigd om het aantal kilometers evenwichti-
ger te spreiden.

Etappe 10:  van Maaseik naar Nieuwe Kempen, Opglabbeek    
    (voorheen: Houthalen-Oost).
Etappe 11:  van Nieuwe Kempen, Opglabbeek
    (voorheen: Houthalen-Oost) naar Eversel, Heusden- 
    Zolder [Jacobskerk].
Etappe 12:  van Eversel naar Scherpenheuvel (voorheen: Diest).
Etappe 13:  van Scherpenheuvel (voorheen: Diest) naar Tremelo  
    (voorheen: Betekom).
Etappe 14: van Tremelo (voorheen: Betekom) naar Mechelen.
Etappe 16:  van Lier naar Deurne (voorheen: Brasschaat) 
    [Jacobskerk in Borsbeek].
Etappe 17: van Deurne (voorheen: Brasschaat) naar Kapellen   
    [Jacobskerk].

Vanaf Hoeke tot Gits valt het Jakobskerkenpad nu bijna volledig 
samen met de Via Brugensis. Daardoor zijn de trajecten 25 en 26 
flink gewijzigd.
Etappe 25: van Brugge naar Zevenkerken (voorheen: Beernem).
Etappe 26: van Zevenkerken (voorheen: Beernem) naar Torhout.

Als aankomst- en vertrekplaats is, waar mogelijk, gekozen voor de Sint-
Jakobskerk. Is die er niet, dan vertrek je aan een andere kerk of op de 
markt.  Leden die in 2010 het grote jacobus-wandelfeest niet konden 
meemaken kunnen vandaag makkelijk een of meer etappes stappen. 
Er zijn er 38!
De etappedocumentatie is volledig aan de nieuwe aanpak aangepast. 
Na het inloggen als lid, kan je het gewenste etappeoverzicht op de af-
haalpagina downloaden door op ‘fiche’ te klikken. De topografische 
routekaarten (A4) van deze etappe haal je af door op ‘kaart 1’, ‘kaart 2’ 
of ‘kaart 3’ te klikken. Er kunnen dus meerdere kaarten zijn per etappe. 
www.compostelagenootschap.be/op weg/jakobskerkenpad

reGIo antWerPen

Antwerpen, woensdag 10 oktober

Regio Antwerpen nodigt je uit op een quizavond. Het thema is, wat 
dacht je, de ‘camino’.
Bij loting worden de deelnemers ingedeeld in groepjes van drie, vier 
personen. 
De deelname is gratis en er zijn natuurlijk enkele (ludieke) prijzen. 
Afspraak om 20 uur in zaal Why-Waai, aan de Sint-Andrieskerk.
Graag inschrijven voor 5 oktober via regioantwerpen@compostela-
genootschap.be of bij Hilde Van Ingelgom, 0486 90 61 35.

Antwerpen, zondag 21 oktober
Slotviering 450/50 jaar bisdom Antwerpen

Op zondag 21 oktober heeft de slotviering plaats van het 450/50-ja-
rig bestaan van het bisdom Antwerpen. In naam van bisschop Boni 
nodigt pastoor Bruno Aerts de pelgrims van het Compostelagenoot-
schap uit om de plechtige viering bij te wonen in de Sint-Jakobskerk. 
Aanvang: 10 uur. Thema: pelgrimeren. 
Mogen we  je vragen om zichtbaar een jakobsschelp te dragen?.
‘s Namiddags zorgt regio Antwerpen voor een infostand in de kerk, 
van 13 tot 17 uur. 

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 10.30u. 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.
Deelnameformulier:www.compostelagenootschap.be/diensten/
activiteitenkalender.
Inschrijven vóór 3 oktober via herfstbrugge@compostelagenoot-
schap.be. Of via Dino en Carine Kesteloot, Mergelput 3 1/A, 
9880 Aalter; 0497 72 59 84.

http://www.natuurenbos.be/nl-be/Domeinen/West-Vlaande-
ren/Ryckevelde

Antwerpen : één van de jacobussen in de barokke St.-Jakobskerk.

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 figuurlijke 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/diensten/activitei-
tenkalender.
Download het inschrijvingsformulier, vul het in en mail het door naar 
regiomechelen@compostelagenootschap.be.  Je kan het ook be-
zorgen 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: Jacobusbeeld ingehuldigd!

Op 16 september werd voor de St.-Jacobskerk van Kapellen JACO-
BUS de pelgrim onthuld, een beeld van de Zoerselse kunstenares 
Vally Moors.
Het stalen beeld staat voor de mens die, zowel innerlijk als uiterlijk, 
een weg zoekt uit de chaos en de nietigheid naar de essentie van het 
leven. Het is twee meter hoog en weegt een ton.
Aanwezig op de inhuldiging waren burgemeester Dirk Van Meche-
len, schepen Sabine Van Dooren, beeldhouwster Vally Moors, Paul 
De Marez, voorzitter van het Compostelagenootschap, het parochie-
team en een honderdtal leden-pelgrims en parochianen.
Voorafgaand aan de inhuldiging was er in de kerk een indrukwek-
kende viering met als thema ‘Pelgrims onderweg’. Nadien volgde een 
mooie receptie met vino en paella.

De realisatie van het jacobusbeeld in Kapellen heeft een lange voor-
geschiedenis. 
In 2010 vierde het Compostelagenootschap haar vijfentwintigjarig 
bestaan met onder meer de lange tocht langs alle Jakobskerken in 
Vlaanderen, het Jakobskerkenpad. Op 4 juli hielden de deelnemers 
halt in Kapellen. Die dag werden ook een wegwijzer en een bronzen 
schelp geplaatst aan de St.-Jakobskerk. Die dag kwamen ook de ren-
ners van de Ronde van Frankrijk langs. 
En toen, toen lanceerde de vorige voorzitter, Hugo Morael, ook het 
idee om een Jacobusbeeld te plaatsen aan de kerk. De gemeente pikte 
daarop in en organiseerde een wedstrijd voor de leerlingen van de lo-
kale Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas.
De jury koos uiteindelijk voor het ontwerp van Vally Moors. 
Een mooie samenwerking tussen de gemeente, de parochie en het 
Compostelagenootschap!

Wandelen, luisteren naar Compostelaverhalen van andere wande-
laars én genieten van de herfst. Een mooie combinatie!
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JACOBUS de pelgrim. Een knap werk van Vally Moors. Een beeld vol 
beweging, open, kwetsbaar en tegelijk robuust.
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Volksabij Ossendrecht

René Heinrichs is actief in de werkgroep spiritualiteit van het Com-
postelagenootschap maar is op meer fronten actief. 
Al vele jaren organiseert hij voorbereidingsweekends  in de Volksab-
dij te Ossendrecht, net over de grens, nabij Kapellen- Putte. Het gaat 
om een totaal concept: van inleiding tot het pelgrimeren tot kunstge-
schiedenis en praktische voorbereiding. 
Info: Volksabdij, 0031 164 672 537, info@devolksabdij.nl.
Volgende weekends: 24-25 november en 15-16 december, van zater-
dag 10.30 uur tot zondag 14 uur.
Prijs, inclusief alle maaltijden:  € 112 per persoon. Zonder overnach-
ting  € 70 per persoon.

Spaanse post verzendt  ook fietsen en rugzakken

Rugzak te zwaar? Je kan hem ook laten dragen door de postbode. Fiets 
beu? Wandel naar Santiago en stuur je tweewieler op met de post!
Niet helemaal nieuw, maar toch niet zo bekend. De Spaanse post 
werkt ook voor pelgrims. Als je rugzak niet meer dan twintig kilo 
weegt kan je hem ook als Paquete naar een Spaans postkantoor verzen-
den. Dat kost je € 15,25. Hij blijft er een maand ter beschikking. 
Een fiets versturen kan ook. In 162 grote postkantoren kan je een 
fietsverpakking kopen. Je moet je fiets vervolgens niet naar de post 
brengen maar je belt naar 902 122 333 of je mailt naar recogidas@chro-
noexpres.com. Binnen de 48 uur is de fiets op zijn bestemming en hij 
blijft er vier dagen. Een fiets versturen kost € 35, de verpakking € 10,20.
Meer info op http://xacobeo.correos.es.

Succesvolle kloosterorde vangt pelgrims op

In Carrión de los Condes, langs de Camino Francés, zijn er wel meer 
albergues, maar de parochiale albergue Via Stellarum is wel heel spe-
ciaal. Enkele zusters van de Comunidad de la Conversión houden de 
herberg open en zorgen voor een warm onthaal, eucharistieviering, 
zegening en zelfs een nachtelijke maaltijd. 
De Comunidad ontstond in 1999. Zuster Prado, een augustines, zocht 
toen een andere invulling van haar roeping en startte een klooster 
op in Becerril de Campos, tussen Carrión en Palencia. Het werd een 
succesverhaal, de gemeenschap telt nu 26 zusters en 8 novicen! Ze be-
schouwt het als een van haar opdrachten om de pelgrims naar San-
tiago welkom te heten. De orde opende einde augustus een tweede 
klooster in Sotillo de la Andrada (Ávila). In dat klooster hebben ook 
internationale, spitituele ontmoetingsdagen plaats voor pelgrims. 
Van 26 tot oktober en van 3 tot 5 mei. 
 http://camino-comunidad-de-la-conversion.blogspot.be

La Compostela en Compostela

Veel pelgrims verlaten niet onmiddellijk de Jakobsstad. Er is immers 
enorm veel  te zien en te beleven: monumenten, markten, winkeltjes, 
tentoonstellingen  .... Zo loopt er in de nieuwe locatie van het Museo 
das Perigrinacións een tentoonstelling over Compostela in de middel-
eeuwen (tot 31.12), in de kathedraal een tentoonstelling over de Codex 
Calixtinus (tot 31.12) en in de Cidade da Cultura de Galicia een ten-
toonstelling over ‘steen’ in de Galicische cultuur, van de prehistorie 
tot de steen in de hedendaagse kunst (tot 15.12). 
Er zijn natuurlijk veel meer tentoonstellingen, grote en kleine.  La 
Compostela en Compostela bijvoorbeeld toont vijftig Compostela’s, pel-
grimscertificaten, getuigschriften en diploma’s  uitgereikt in Santiago 
de Compostela en andere bedevaartsoorden, verzameld door Fer-
nando Lalanda. Het oudste document is een ‘compostelana’ uit 1733. 
Naast de Fisterrana, Muxiana, Vetusta, Salvadorana enz. vind je er 
ook de ‘zapatona’ uitgereikt door Zapatones,  de eeuwige pelgrim die 
altijd in pelgrimspij op de Praza do Obradoiro te vinden was.  En ja, er 
hangt ook een Geloofsbrief van het Vlaams Genootschap!
De tentoonstelling loopt van 8 tot 25 oktober in San Martín Pinario.
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Dit maak je niet in elke refugio mee ...

PelGrIMSGIdSen

Dwars door Zwitserland

Je kan thuis starten of in St.-Jean-Pied-de-Port. Of elders in Europa. 
Waarom niet? Bv. van de Bodensee naar het meer van Genéve en dan 
verder naar Le Puy, Saint-Jean etcetera ... 
Voor de weg door Zwitserland verscheen bij Stein Outdoorverlag nu 
al de achtste editie van de gids Jakobsweg: vom Bodensee zum Genfersee. 
Een populaire route via onder meer Einsideln (abdij, bedevaartsoord), 
Interlaken, Fribourg en Lausanne.
Prijs: ca. € 15.

 (PelGrIMS)herBerGen
Op de Camino Francés opende een nieuwe albergue zijn deuren in 
Ferreiros, halfweg tussen Sarria en Portomarín: de Albergue Casa 
Cruceiro de Ferreiros. In het dorp is er ook nog een albergue van de 
Xunta de Galicia. 
http://casacruceirodeferreiros.blogspot.com.es

Op de Camino Aragonés, net voorbij Somport, is er nu een tweede 
albergue In Canfranc Estación: de Albergue Rio Aragon.
http://www.alberguerioaragon.com

De Camino Primitivo is een refugio rijker, in Castroverde. De refugio 
is een realisatie van de Xestión do Plan Xacobeo. Castroverde ligt op 
ongeveer twintig kilometer van Lugo. 

MedIa, erFGoed en tentoonStellInGen 

Compostela op Nederland 2

Net als vorig jaar pakt de RKK-omroep uit met een reportagereeks 
over pelgrimeren naar Santiago de Compostela. Drie reportages zijn 
al uitgezonden, er volgen er nog twee, op dinsdag 4 en dinsdag 11 ok-
tober. 
www.rkk.nl 

Tot 13 maart
Pelgrimeren in Bazel

In de Zwitserse stad Bazel pakt het Museum der Kulturen uit met een 
tentoonstelling over het fenomeen Pilgern, pelgrimeren:  de heront-
dekking van het ‘langzame reizen’.
De tentoonstelling poogt het pelgrimeren te benaderen als universeel 
en oermenselijk gegeven. Religieus, spiritueel, cultuurhistorisch, eco-
nomisch, sociologisch  ... De mens op zoek naar zichzelf, de anderen 
en God of een godheid. De mens ook als consument. 
Pilgern is geen Compostelatentoonstelling maar de aandacht gaat 
wel vooral naar christelijke pelgrimages en bedevaarten. Achtereen-
volgens komen de voorbereiding aan bod, het vertrek, de weg, de 
aankomst en de terugkeer. De curator gebruikte daarvoor meer dan 
vijfhonderd objekten: historisch waardelvolle beelden en andere ob-
jekten maar ook veel souvenirs, kitch, brochures, oude treingidsen, 
wandelstokken en veel meer. Een oud wegkruis symboliseert het 
einddoel.
Het Museum der Kulturen is een belangrijk volkenkundig museum. 
Na drie jaar verbouwen heropende het verleden jaar zijn deuren. 
www.mkb.ch

Nieuwe boek van Judith Van Istendael: Pelgrimeren of niet?

Van Judith Van Istendael verschijnt een dezer dagen een nieuw boek. 
Geen stripverhaal deze keer maar een soort dagboek. Daarin vind je 
een selectie van de knappe tekeningen die ze élke dag maakte op haar 
tocht naar Compostela, ‘aangevuld met wat hersenspinsels’. Het boek 
is dus geen gids voor al wat mooi en boeiend is langs de camino, wel 
‘een hoogst subjectieve carnet de voyage’.  
Meer over dit boek in een volgende ¡Hola!.
Uigeverij Oog & Blik. ISBN 9789054923466. 85 blz. Prijs: € 25.

Met dit soort mooie kitch kan je ook een interessant aspekt van bede-
vaarten en pelgrimages belichten  ...
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www.compostelagenootschap.be openen. 
Verder naar Opweg>Jakobskerkenpad. Info en kaarten downloaden. 
Logies bellen en vertrekken voor een paar dagen. Goed idee, niet?
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Pas terug van Compostela en alweer plannen aan het maken voor een 
nieuwe tocht ...

Lu
do

 V
an

 L
in

t


