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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 26 januari   Neerpelt. Infodag.
Zondag 3 februari   Mechelen. Filmnamiddag: The Way.
Dinsdag 5 februari   Ekeren. Lichtmis-pannenkoekenavond.
Weekend 16-17 februari Mechelen. Fiets- en Wandelbeurs.
Zaterdag 23 februari   Mechelen. Dag van de Pelgrim.
Dinsdag  5 maart     Genk. Kaas- en wijnavond.
Zaterdag 16 maart   Kortenberg. Wandeling en lezing 
         Sebastien de Fooz.
Vrijdag 22 maart    Nerem.  Camino-ervaringen van 
         vijf Femmavrouwen.
Zaterdag 23 maart   Algemene vergadering.

Inhoud
’t Genootschap
Activiteiten     
Werkgroepen en projecten   

regionieuws 
Antwerpen
Leuven
Limburg
Mechelen 
Noorderkempe
Andere organisatoren

Vlaanderen, europa, el mundo 
Langs de pelgrimswegen  
(Nieuwe) pelgrimsgidsen
(Pelgrims)herbergen 
Media, erfgoed en tentoonstellingen

¡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: Jos Belmans, Ria Bruggen, Paul De Marez,  
Freddy Du Seuil, Egfried Grauls, Hugo Morael, Riet Van Cleuvenbergen, 
Hugo Van Dommelen.
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

Er lopen onder de Compostelapelgrims nogal wat mannen en vrouwen rond met weinig respect voor het gastland. Al te veel picknickafval wordt gedumpt 
in plaats van meegedragen in de rugzak. Veel spullen worden ook achter gelaten als een soort ex voto’s. Moet dat zo verder? Een Engelse pelgrim stuurde 
ons daarover een lange mail. We publiceren een samenvatting op het einde van deze nieuwsbrief.

St
ep

he
n 

M
ile

s

Vl
aa

m
s 

Ge
no

ot
sc

ha
p 

va
n 

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Co
m

po
st

el
a

V
o

o
r

 e
e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t

neerpelt, zaterdag  26 januari
Infodag voor kandidaat-pelgrims

Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Com-
postela? Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avon-
tuur? 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 stem-
pelboekje? 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!
Op het programma staan presentaties over het pelgrimeren naar Com-
postela en over de tocht in de praktijk (apart voor wandelaars en fiet-
sers) en een pelgrimsforum waar pelgrims met hun heel concrete vra-
gen terecht kunnen bij ervaren pelgrims. 
Tot slot kan je terecht in café De Ware Jacob. 
De ledendienst  en de pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.

Afspraak om 10.30 u. in het Provinciaal Domein Dommelhof aan de 
Toekomstlaan in Neerpelt.
Het Dommelhof ligt op wandelafstand van het station. Meer informa-
tie over de bereikbaarheid vind je op www.dommelhof.be.

Picknick meebrengen, drank verkrijgbaar. Einde rond 17 u.
Gratis deelname maar inschrijven verplicht, via regiolimburg@com-
postelagenootschap.be. Vermeld naam, voornaam en stapper of fietser. 

Mechelen, weekend 16-17 februari
Fiets- en Wandelbeurs

De eerste Fiets- en Wandelbeurs begin dit  jaar in de Mechelse Nek-
kerhal was een groot succes: veertienduizend bezoekers. En dus is er 
in februari opnieuw een Fiets- en Wandelbeurs. Opnieuw met een 
pelgrimspaviljoen. Voor de organisatie van dat paviljoen tekent het 
Compostelagenootschap.
 Op beide dagen zijn er telkens drie presentaties voor pelgrims: een 
algemene, een voor fietsers en een voor stappers.  

Daarnaast zorgen vooral organisaties als de Grote Routepaden en  de 
Vakantiefietser voor uitgebreide fiets- en wandelinformatie. 
Je kan er tientallen ervaren fietsers en wandelaars om advies vragen, 
nieuw wandel- en fietsmateriaal uittesten, tal van reportages bekijken 
en beluisteren, nieuwe vakantieplannen maken ...

Alle leden krijgen een kortingkaart van € 2 voor twee personen! (zie 
bijlage, meegestuurd met dit nummer van De Pelgrim).
Meer informatie op www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be.

Mechelen,  zaterdag 23 februari
dag van de Pelgrim

De Terugkomdag, het Feest van Sint-Jakob én de Dag van de Pelgrim, 
met pelgrimszegen) zijn hoogtepunten in onze werking.

Het genootschap ziet het als zijn primaire taak de vertrekkende pel-
grim maximaal te ondersteunen bij de voorbereiding van zijn of haar 
uitzonderlijke tocht.
Het wil alle mogelijkheden scheppen voor een betere tocht. Daarvoor 
steken vele vrijwilligers hun energie in de ‘infostroom’: onze info-
dagen,  ons infopunt op zaterdag in het secretariaat, onze webstek, 
¡Hola!, De Pelgrim, onze bibliotheek, onze winkel en veel meer.

Een tocht naar Compostela is niet enkel een lichamelijk zware tocht. 
Een pelgrim is vooral op weg met zichzelf,  in het kader van een meer 
dan duizend jaar oude traditie. Daarom vragen we aandacht voor het 
spirituele, aandacht voor onze tochtgenoten, aandacht ook voor het 
cultuurhistorische aspect van de Camino.
Al deze ‘pelgrimswaarden’ komen samen in de Dag van de pelgrim’, 
een ontmoetingsdag voor pelgrims en zielsverwanten.
Het genootschap wil die dag aan alle vertrekkende pelgrims zijn zegen 
geven voor een Buen Camino.

Programma
9.30 u.:     welkomstkoffie in Salons Van Dijck, 
       de Merodestraat 33. 
10.30 u.:    pelgrimszegen in de kathedraal, verzorgd door de  

      werkgroep spiritualiteit met medewerking van ons 
       pelgrimskoor Adelard van Aubrac.
11.45 tot 13.45 u.: pelgrimsmarkt met feestelijke broodjeslunch, 
       sfeerbeelden van de camino, ontmoeting met 
       pelgrims, informatiemarkt en pelgrimswinkel.
14 tot 16 u.:    pelgrimsforum met onder meer een lezing van
        Freddy du Seuil over de kathedralen langs de 
       Camino Francés.

Deelnameprijs: € 18 (inclusief feestelijke broodjeslunch en drankje).
 Enkel deelnemen aan de pelgrimszegen is gratis.
Inschrijven vóór 15 februari via www.compostelagenootschap.be of 
¡Hola!. 

Voor veel pelgrims is de zegen aan kracht gevend, belangrijk ritueel 
voor het begin van dé tocht.
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Zing je graag mee? 

Altijd welkom, ook als je maar kan meewerken aan één activiteit!
Mail  je gegevens (adres, telefoonnummer, stemgroep en of je ook een 
instrument bespeelt) dan door aan Els De Vos, elsdv@skynet.be.
Je hoeft je niet te engageren voor een heel jaar of langer. 

Zaterdag 23 maart
algemene vergadering, ook voor jou!

Als je ‘effectief lid’ bent. Of wordt. Dat kan eenvoudig. Kandidaten 
kunnen zich tot 1 maart schriftelijk melden bij het Vlaams Compos-
telagenootschap, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen of, bij voorkeur, via 
raymond.dehaes@skynet.be.
Effectieve leden geven uitdrukkelijk te kennen zich voor het Genoot-
schap te willen inzetten. 
De algemene vergadering bestaat uit een honderdtal ‘effectieve leden’.  
Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging 

herinneringstegels: gratis!
Je kon in de ¡Hola! van december een berichtje lezen over het voor-
raadje tegels van de voorbije jaren. Dat ging dus niet over 2012. Van 
2012 zijn er overigens geen tegeltjes meer beschikbaar. Ze zijn alle-
maal uitgedeeld op de Terugkomdag. 
Enkele weken geleden waren er nog heel wat tegeltjes van 2005, 2007, 
2008, 2009, 2010 en 2011. Van 2004 waren er nog 14 ex., van 1999 nog 
één. Op zaterdag kan je, tussen 10 en 16 u., een of meer tegels gewoon 
meenemen op het secretariaat in Mechelen. 

Fiets- of rugzakvlaggetjes
De fietswimpeltjes met het oude logo van het Genootschap zijn ver-
vangen door nieuwe vlaggetjes met het nieuwe logo. Kopen kan je 
o.a. elke zaterdag op het secretariaat in Mechelen of via www.com-
postelagenootschap.be. Klik op ‘winkel’, rechts boven.  Prijs: € 2,50.

Sebastien de Fooz

Een pelgrimspaviljoen met heel veel ervaren pelgrims!
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Stuur vóór 10 januari 23 u. 59, een mailtje naar de 
hoofdredacteur: ludo.van.lint@telenet.be,

 met deze tekst:

 Ik zeg ¡Hola! tegen het nieuwe jaar!

Één op vijf inzendingen krijgt van het 
Compostelagenootschap een waardebon voor onze 
pelgrimswinkel ter waarde tien euro!

Altijd de moeite, kijk maar eens op www.
compostelagenootschap.be naar het aanbod van onze 
Winkel (rechts boven aanklikken).

nieuwjaarscadeau voor snelle leden: tien euro!!

Heel soms moet – correctie, mág – je ook een riviertje doorwaden. 
Camino Mozárabe.
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Vlaggetjes voor fiets- óf rugzak.
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hospitalerowerking: los arcos 2012 
De Hospitaleroawerking hield haar jaarlijkse vergadering in Gent op 
8 december. Voorzitster Miet Van Duyse moest verstek geven wegens 
ziekte. Negentwintig vrijwilligers van het Genootschap konden te-
rugblikken op een succesvol jaar in de gemeentelijke pelgrimsherberg 
van Los Arcos, een stadje op de Camino francés, 
112 km van Roncesvalles. Dit jaar deden 10316 pelgrims de herberg 
Isaac Santiago aan. Het aantal blijft al drie jaar stabiel, ondanks de 
opening van een nieuwe privé herberg. Er was ook geen traditionele 
dip na een Heilig Jaar (2010).  
De Spanjaarden namen 35 percent van de pelgrims in de herberg voor 
hun rekening, Italianen en Fransen elk 10 procent. Opvallend zijn de 
584 (!) overnachtingen van Zuid-Koreanen. 178 Vlaamse landgeno-
ten vonden de weg naar onze slaapzalen. 
Volgend jaar opent de herberg twee weken vroeger. Zo kunnen we 
vanaf 15 maart de pelgrims opvangen in de aanloop naar de Goede 
Week. Enkele nieuwe koppels hospitalero’s en hopsitalera’s zijn voor 
het eerst van dienst. 
De Arqueños doen sinds 1997 beroep op het Vlaamse Genootschap. 
Ze zijn vol lof over de inzet en toewijding van de Vlaamse hospitaleros 
en hospitaleras en vragen niets liever dan nog lang op onze samenwer-
king te kunnen rekenen.
Lees in de rubriek Lezersbrieven, zeker ook de brief van onze ploeg in 
Los Arcos. Aangeslagen door het plotse overlijden van Mia, hospita-
lera van het eerste uur.

Meer dan tienduizend pelgrims mochten in Los Arcos opnieuw reke-
nen op de beste zorgen van onze ploeg hospitalero’s en hospitalera’s. 

Ri
k V

er
to

ng
en

reGIo anTWerPen

dank je hilde, welkom herman!
Hilde Van Ingelgom, sinds vele jaren regioverantwoordelijke voor Ant-
werpen, heeft onlangs de fakkel doorgegeven aan Herman Van Hees.
De regio heeft drukke jaren achter de rug met, naast de regio-activitei-
ten, ook de inrichting en de opening van de pelgrimsherberg aan de St.-
Jansvliet. 
Een enthousiaste ploeg hospitaleros onder leiding van Luc Vermoesen 
verzorgt de opvang het hele jaar rond.
Op Witte Donderdag (28 maart) helpt de regio mee om de traditie van 
de Pelgrimstafel in de Kapel van het St.-Julianusgasthuis in ere te hou-
den. 
Dit jaar verzorgt de regio ook het feest van St.-Jakob. Noteer alvast: Ant-
werpen, donderdag 25 juli.

Herman Van Hees, Meerminne 7 bus 4, 2640 Mortsel; 03 449 65 52, 
regioantwerpen@compostelagenootschap.be.

Rechts Herman Van Hees, ernaast Hilde Van Ingelgom, tijdens een 
voordrachtavond, een jaar geleden. 
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reGIo MeChelen

Mechelen, zondag 3 februari  
Filmnamiddag: The Way
Regio Mechelen nodigt iedereen uit op de filmvoorstelling van The 
Way. 
De hoofdrolspeler is een oogarts die verneemt dat zijn zoon omgeko-
men is tussen St.-Jean-pied-de-Port en Roncevalles. Als hij zijn zoon 
gaat herkennen rijst de vraag of die gerepatrieerd moet worden dan wel 
verast. Daarbij rijpt het project om zelf naar Santiago te stappen mét 
de as van zijn zoon, zodat vader en zoon eigenlijk samen op tocht zijn. 
Dat is het gegeven. Al het andere is minder dramatisch: pelgrims die el-
kaar steunen in lief en leed, tegenvallers en meevallers, landschappelijk 
schoon, kortom al wat we ons zelf herinneren van onze tocht.

Aanvang om 14.30 u. in het auditorium van het Scheppersinstituut, 
Melaan 16 in Mechelen. Er is parkeergelegenheid.
Inschrijven vóór 25 januari door overschrijving van € 3 per persoon 
op rekening BE06 2800 5620 0322 (BIC: GEBA BEBB) van het Vlaams 
Compostelagenootschap, Varkensstraat 6, Mechelen. 
Vermeld:  The Way plus naam en aantal personen”.
Info: luc.holsters1@gmail.com, 0486 12 79 92.

Martin Sheen, alias Ramón Estevez, ergens langs de Camino. Op stap 
met de as van zijn zoon.
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dinsdag 5 februari
lichtmis, pannenkoekenavond
Op de eerste dinsdag van februari nodigen wij graag onze leden uit om 
samen de traditie van Maria Lichtmis (2 februari) voort te zetten.
Lichtmis is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria, veertig da-
gen dagen na de geboorte van Jezus moest brengen. Het feest heet van-
daag ‘De Opdracht van de Heer’.
Traditioneel werden er kaarsen gewijd en voor de mis een kaarsenpro-
cessie gehouden, vandaar de naam Lichtmis. Dat verwijst naar Lucas 2, 
22-40 waarin Simeon Jezus op die dag herkent als een licht dat de open-
baring zal zijn voor alle volken. 
De kaarsenprocessie is verdwenen, maar met Lichtmis eten we nog 
altijd pannenkoeken. Dat heeft niks met de liturgische kalender te 
maken, maar wel met een oude gewoonte om op die dag knechten en 
meiden uit te betalen. De boerin trakteerde die dag het personeel op 
pannenkoeken.
We nodigen onze leden uit om in gezellige kring deze oude traditie in 
ere te houden. Als je tenminste mag van je vrouw, want Lichtmis werd 
ook wel als ‘vrouwendag’ gevierd. Vrouwen hadden het dan voor het 
zeggen ...  Aanvang om 20 u. in de parochiezaal van Ekeren aan de Leu-
genberg 143.  Deelname: donativo.

Verplicht inschrijven vóór 30 januari via 
regionoorderkempen@compostelagenootschap.be,
annemievanderschoor@hotmail.com 
of  03 605 60 09.

Lichtmis. Geen kaarsen meer, maar nog altijd pannenkoeken. Op 
Lichtmis is geen vrouwke zo arm, of ze maakt haar panneke warm ...
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reGIo leuVen

Kortenberg, zaterdag 16 maart
Wandeling en pelgrimsverhaal
Na de wandeling krijgt Sebastien de Fooz het woord. Sebastien trok 
in 2005 te voet naar Jeruzalem. Een tocht van zes maanden door een 
dozijn landen. Hij publiceerde daarover bij Lannoo een boek, Te voet 
naar Jeruzalem.
Sebastien de Fooz is ook initiatiefnemer van het Jorsalaproject. Jorsala 
wil in 2014 met een wandeltocht van Brussel naar Istanboel bruggen 
slaan tussen mensen met verschillende culturele, religieuze en poli-
tieke achtergronden (www.jorsala.org).
Afspraak om 9.30 u. in de Oude Abdij Kortenberg aan de Abdijdreef. 
Picknick meebrengen.
Info: Jos Belmans 0476 50 55 13.

reGIo lIMBurG

Genk, dinsdag 5 maart
Gratis kaas- en wijnavond
Regio Limburg nodigt de Limburgse leden uit op een gratis Spaanse 
kaas- en wijnavond!
Afspraak om 19 u. in’t Kliniekske, Noordlaan 6 in Genk.  
Verplicht inschrijvingen via regiolimburg@compostelagenootschap.be.
Info: Egfried Grauls, 0497 59 13 48.

nerem, vrijdag 22 maart
een avond met vijf Femmavrouwen
Riet Van Cleuvenbergen vertelt over de uiteenlopende stapervarin-
gen van vijf Femmavrouwen, tussen St.-Jean-Pied-de-Port en Burgos.
Afspraak om 19.30 in de Achterstraat 3.
Info: Egfried Grauls, 0497 59 13 48.

andere orGanISaToren

Van 3 tot 5 mei
Van houthem naar roermond
De Broederschap van de Heilige Jacobus de Meerdere, uit Roermond, 
organiseert ook dit jaar een driedaagse pelgrimstocht. De broeder-
schap wil daarmee de Jacobswegen in Nederlands Limburg meer 
zichtbaar maken en de onderlinge verbondenheid van pelgrims ver-
stevigen. 
Van Houthem Sint-Gerlache gaat de tocht door Nederland, Duits-
land en België. Eindpunt is Roermond. Overnachtingen in Sittard en 
Maaseik. 
Meer informatie vind je op www.broederschapheiligejacobus.nl. 
Of via benbrader@ziggo.nl, 00 31 475 56 32 60.

Stempel in rijsel
In de kerk of parochie Saint-Maurice (rue de Paris) kan je voortaan 
aankloppen voor een stempel. 
Wie langs Rijsel wil lopen moet voorlopig nog zelf zijn weg zoeken. 
De Noord-Franse genootschappen werken wel aan een route van Me-
nen naar Rijsel, Atrecht (Arras) en verder.
Misschien, heel misschien is dat nog iets voor dit jaar, anders voor vol-
gend jaar. 

nederlands huis in Compostela
Het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob wil dit jaar nog in San-
tiago de Compostela een huis openen waar Nederlandse en Vlaamse 
pelgrims welkom zijn. Geen nieuwe refugio maar gewoon een huis 
waar je je verhalen kwijt kan en waar je info kan krijgen over de stad, 
de terugreis of de route naar Finisterra. Meer nieuws in een van de 
volgende ¡Hola!’s. 

Franciscus en Compostela
In een vorige ¡Hola! vertelden we je dat Santiago de Compostela in 
2014 de achthonderdste verjaardag wil vieren van Franciscus’ bede-
vaart naar Compostela.
In De Jacobsstaf,december 2012, het blad van het Nederlandse Com-
postelagenootschap, toont de eminenten historicus en Compostela-
kenner J. Van Herwaarden aan dat Franciscus helemaal niet in Com-
postela geweest is ...
Zijn artikel verscheen al eerder in Franciscaans leven (juni 2012).

PelGrIMSGIdSen

nieuwe gidsen voor Compostelalopers
* De Engelse uitgeverij van wandel- en fietsgidsen Cicerone gaf re-

cent een tweede editie uit van de fietsroutegids The Way of St James 
Cyclist Guide, 1570 km van Le Puy naar Santiago de Compostela. 
Prijsl: ca. £ 14. ISBN 9781852844417.

 http://www.cicerone.co.uk
* Van de Miam-Miam-Dodo-gidsen (met uitstekende logiesinforma-

tie) zijn nieuwe edities beschikbaar voor de Camino francés en voor 
de GR 65 (Le Puy – Saint-Jean). 

 www.chemindecompostelle.com 

rP51, van rocroi tot reims
Van Namen loop je langs de Via Monastica naar Rocroi. Dat doet ie-
dereen. Vroeger liep je dan verder langs de GR 654 naar Vézelay maar 
al enkele jaren heeft het lokale Compostelagenootschap een kortere, 
meer logische,  route ontwikkeld naar Reims en Vézelay. Twee een-
voudige brochures, Rocroi – Reims en Reims – Troyes kan je in onze 
winkel kopen, onder meer via www.compostelagenootschap.be.
RP 51 heeft nu recent een brochure uitgegeven voor het hele traject 
van Rocroi via Reims naar Vézelay. Die kost € 15 en daarvoor moet 
je – voorlopig - aankloppen bij 
http://www.boutique-rp51.fr. Correcte informatie, topografische 
kaarten én logiesinformatie. 

MedIa, erFGoed en TenToonSTellInGen

Psallentes femina. Codex Calixtinus-Cd bijna uit!
Het concert waarop de lang verwachte Psallentes-cd met de Codex 
Calixtinus-muziek, wordt voorgesteld, heeft plaats in Vollezele (Gal-
maarden) op zaterdag 25 mei. Meer informatie in een van volgende 
¡Hola!’s.

Madrid, tot 17 februari
Pórtico virtual
Mocht je een dezer dagen in Madrid vertoeven, dan moet je zeker de 
tentoonstelling bezoeken  Pórtico Virtual: Las claves de la restauración del 
Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela.
De rondreizende tentoonstelling brengt, met klassieke én met hoogte-
chnologische 3D-technieken, het verhaal van de Pórtico de la Gloria en 
de recente restauratie. Je ontdekt er tal van onvermoede details van de 
Pórtico.
Het romaanse Pórtico de la Gloria ligt verborgen achter de barokke 
westgevel, de de Praza de Obradorio.Het portaal is het meesterwerk 
van Maestro Mateo. De beelden vertellen over het hemels Jeruzalem 
en het laatste oordeel en vormen zonder meer hét meesterwerk van de 
kathedraal. 
De tentoonstelling is een realisatie van de Galicische Fundación Barrié.
Ze loopt nog tot 17 februari in Conde Duque, in de gelijknamige straat.
Toegang gratis. Dagelijks open behalve op maandag en zondagnamid-
dag.
Metro: Lijn 4. Station San Bernardo. 
www.esmadrid.com/condeduque

Liederen van Vlaamse begijnen, Hildegard van Bingen en nu ook de 
Codex Calixtinus ...
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Geen woorden 
Voor zoveel verdriet hebben wij geen woorden, zelfs niet in onze eigen 
moedertaal.
Iedereen is zeer zwaar aangeslagen door het plotse overlijden van Mia, 
echtgenote van Rik Vertongen.  
Als eerste waren zij actief in Los Arcos als hospitaleros. Hun inzet voor 
de pelgrims was grezeloos, hun zorg voor de albergue uniek! 
Niet voor niets noemde men Mia ‘Mama Mia’. Zij was niet allleen hos-
pitalera, maar zij was 'n moeder voor elke pelgrim die vermoeid in de 
albergue toekwam. 
Woorden van dank voor zoveel inzet schieten tekort. 
In Los Arcos heerst er ook verdriet, één dezer dagen is er een eucharistie-
viering om haar dankbaar te gedenken. De praatgrage dorpelingen zijn 
stil en sprakeloos. Zo plots! Zo onverwacht!  
Wij herinneren ons nog de uitstap met de hospitaleros naar Los Arcos. 
Iedereen was heel blij dat Mia erbij was ondanks haar recente rugope-
ratie. Wij stonden allemaal paraat om hulp te bieden, bus op ... bus af! 
Als de uitstap te vermoeiend was, bleef Mia bij Rosa en Gerardo! Wat 
attentvol! De zorg om anderen was deel van haar! 
De week voor haar overlijden had ik aan de telefoon nog 'n lange babbel 
met haar. Dat vergeet ik nooit meer. Ingoed was Mia en haar aandacht 
steeds gericht naar anderen, haarzelf uitschakelend en bekommerd over 
alles en iedereen. 
Los Arcos lag haar nauw aan het hart en de hospitalerowerking even-
eens, vooral nu haar gezondheid niet meer toeliet te hospitaleren samen 
met Enrique.  
Mia, wij bewaren de goede herinneringen in ons hart. Blijf voor ons 
zorgen en heel speciaal voor je lieve Enrique. 
Wij zullen je voorbeeld nooit vergeten. Wij hebben momenteel ‘geen 
woorden’. 
Gracias! Buen Camino y Ultreia!   

Pelgrim zijn is ...
Van Jeannine Van Dijck publiceerden we in een vorige ¡Hola! de 
merkwaarditge tekst ‘Pelgrim zijn is ...’.
De volledige tekst vind je op www.compostelagenootschap.be 
(Publicaties>Hola december).

Mia Theunissen, samen met andere hospitaleros en hospitaleras. 
Mia staat vooraan, derde van links. 

rotzooi langs de Camino de Santiago
Drieëndertig dagen was ik onderweg op de Camino. Een fantastische 
ervaring. Over enkele aspecten van de Camino ben ik echter veel min-
der gelukkig. In de eerste plaats zijn dat de bergen rotzooi langs de weg, 
vooral na Sarria. Het stoort me erg dat veel pelgrims allerlei spullen ach-
terlaten als een soort ex voto’s. 
Tussen Ferreiros and Portomarín (net voor Vilachá) staat er een weg-
kruis. Zoals je kan zien op de foto’s liggen daar massa’s flessen, melk-
brikken, kapotte schoenen, gescheurde kleding, stukken rugzak, spoor-
wegticketten, sigarettenpakjes, noem maar op. Zelfs bagagelabels en 
instapkaarten van Ryanair. 
Waarom mijnheer Richard De Lloyd daar zijn instapkaart achter liet 
voor de vlucht op 5 november van Santiago naar Londen - enkele dagen 
later, dat is mij een raadsel.
Ik heb een heleboel rotzooi verzameld, meegenomen en in de volgende 
vuilnisbak gedumpt. Enkele Spaanse pelgrims bedankten me. Dit is hun 
land. Waarom tonen zoveel buitenlandse pelgrims zo weinig respect?
Andere gefrustreerde pelgrims schreven op de vuilnisbakken This is a 
bin, the camino is not. Ook niet goed te praten, maar het toont wel de 
frustraties van de pelgrims die al die rotzooi haten. 
Moeten de Compostelagenootschappen niet eens nadenken over een 
gedragscode voor pelgrims? Moeten hun tijdschriften en nieuwsbrie-
ven niet meer aandacht besteden aan deze problematiek? Kunnen jullie 
je leden niet aansporen om meer respect te tonen?

Stephen Miles, Swansea, UK
Confraternity of St. James
(Vertaald en ingekort)

Mooi tekenwerk!
Veel, zoniet de meeste pelgrims maken een verslag van hun tocht en/
of houden een dagboekje bij. Guy Roefs is blijkbaar een goede tekenaar 
en maakte een kort, maar erg mooi verslag. Je kan dat ook bekijken en 
bewonderen op 
http://prezi.com/kx4b84bqbpze/camino-de-santiago/?kw=view-
kx4b84bqbpze&rc=ref-25673481 

Je kan je leven dromen ...
schrijft pelgrim Reinhilde Clijsters op haar blog,  
‘Of je kan je droom be-leven ...’
Haar blog, haar reisverslag kan je lezen op www.compostelagenoot-
schap.be (Op Weg>Pelgrimservaringen>Pelgrimsverhalen). 
Lees alvast hier nog even mee!

‘Ik kreeg de kans om een lang gekoesterde droom te beleven.
Een mooier geschenk voor mijn vijftigste verjaardag kan ik me niet 
voorstellen.Ik ging mijn weg ... een weg die niemand anders ging ... 
mijn eigen camino. Ik voelde me vrij als een vogel. Ik voelde me rijk als 
een koning. Ik voelde me zielsgelukkig.
Geen moment was ik bang. Geen moment had ik spijt. Geen moment 
dacht ik aan opgeven.
Vol zelfvertrouwen en met een open geest begon ik in juli aan mijn 
tocht. Ik rekende op de goedheid van de mensen en werd niet ontgoo-
cheld.  Een lach en een vriendelijke groet kan deuren openen, letterlijk 
en figuurlijk. Ik denk aan al die lieve mensen in Frankrijk die me ont-
haalden als een prinses in hun huis en me lieten proeven van hun cul-
tuur en hun levensvisie en ... ze deelden een klein stukje van hun leven 
met mij. Ze openden voor mij ook een deur naar geluk.
Positiviteit is ook zo'n sleutel waarmee je deuren kan openen. Ik ben er 
vast van overtuigd dat je veel meer kunt bereiken als je positief in het 
leven staat. En je wordt er vanzelf gelukkiger van.
Mijn camino is ten einde. Mijn stempelboekje is net vol. (120 stempels) 
Ik raapte mijn schelpjes op het strand. Ik bereikte het 'einde van de we-
reld’. Maar mijn droom is niet echt voorbij. Ik kan nog heel lang teren 
op de herinneringen. Ik heb nog zoveel te vertellen. Ik kon niet alles 
schrijven. 
Ik ging in juli alleen op weg. Helemaal mijn eigen weg. Zo wou ik het. 
En toch voelde ik me nooit eenzaam of ongerust. Ik had het gevoel dat 
iemand toezicht op me hield, me een hand boven het hoofd hield ... de 
spiritualiteit van de camino ... Ik voelde me overdag één met de natuur. 
Ik proefde van de natuur in al zijn faciliteiten en ik genoot als een Pal-
lieter. En 's avonds vond ik steeds fijn gezelschap.
De camino verandert een mens, hoorde ik meer dan eens. Misschien is 
dat zo, maar ik denk dat je alleen maar in positieve zin kan veranderen.
Ik weet niet of ik veel veranderd ben, maar ik ben er wel sterker door 
geworden. Wie mij kent, denkt misschien dat ik veranderd ben. Ik heb 
gewoon voor een keer mijn ziel bloot gegeven via mijn blog. Dat was 
op voorhand niet echt de bedoeling en ik had ook in de verste verte niet 
verwacht dat zoveel mensen mijn blog zouden bezoeken. Ik praat nor-
maal niet gemakkelijk over gevoelens, maar op mijn weg liep ik zo over 
van geluk dat ik het met iedereen wou delen. De reacties die ik terug-
kreeg, waren als vitaminen voor mij.’

ZoeKerTJeS

Van Cabo de São Vicente naar Compostela
Wij - Jean-Pierre Victor en André Schietgat - zijn van plan om in 2014 de 
Caminho Português te lopen. Maar, we willen starten op de meest zuid-
westelijke punt van Portugal: Cabo de São Vicente. Van daar trekken we 
naar Lissabon, Fatima, Porto en verder naar Santiago.
Over het eerste traject tot Lissabon is heel weinig te vinden. Wie kan 
ons helpen? Dank voor jullie reactie.  
andre.schietgat@telenet.be 
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