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

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Op 8 februari is het weer zover: de jaarlijkse pelgrimszegen op de Dag van de Pelgrim. 
Nog niet ingeschreven? Nu doen, vóór 4 februari.

Het ga je goed! 

Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis. 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.

God zegene jouw weg,
moge jouw leven tot Gods eer zijn.

Andries Govaart
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¡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, Christ’l Beyers, Ria Bruggen, Corry 
Catteeuw, Koen De Witte, Freddy Du Seuil, Egfried Grauls, Frans Maertens, Riet 
Van Cleuvenbergen.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent. 

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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KalEndER

Dinsdag 4 februari  Ekeren. Lichtmis, pannenkoekenavond.

Zaterdag 8 februari  Mechelen. Pelgrimszegen. Dag van de pelgrim. 

Dinsdag 11 februari  Genk. Spaanse avond.

Zaterdag 15 maart  Leuven. Lentesamenkomst.

Dinsdag 18 maart   Genk. Pelgrimstocht op hoge hakken.

Zaterdag 22 maart   Boechout. Infodag. 

Zaterdag 29 maart   Mechelen. Algemene vergadering.

Zondag 30 maart   Ename. Een avond be-le-venissen.

Zondag 11 mei   Parijs. Wandeling.
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actIVItEItEn

 ’t Genootschap



Mechelen, zaterdag 8 februari
Pelgrimszegen. dag van de Pelgrim.
Alle pelgrims die dit jaar op weg gaan naar Santiago de Compostela 
zijn van harte welkom.
Na de welkomstkoffie trekken we naar de Sint-Romboutskathedraal 
voor de pelgrimszegen. 
’s Namiddags komen vrouwelijke pelgrims aan het woord:
- Monica Van Leke, auteur van Pelgrimstocht op hoge hakken (2011). 
- Freya Van den Bossche, auteur van Twee miljoen stappen naar mezelf: 
mijn tocht naar Compostella na mijn borstkanker (2013).
Ria Bruggen, ondervoorzitter, en Yvonne Roeloff, bestuurslid, leiden 
dit dubbelgesprek in goede banen.
Wie nog met praktische vragen zit kan nadien nog naar het vlakbij 
gelegen secretariaat om het Infopunt te raadplegen. Maar je kan ook 
meteen naar café De Ware Jakob. 

Een pelgrimszegen van het Compostelagenootschap wordt altijd opge-
luisterd door het koor Adelard van Aubrac.
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Programma
- 9.30 - 10.15 uur Registratie en welkomstkoffie in Salons Van Dijck,  

Frederik de Merodestraat 33 (centrum Mechelen).
- 10.30 uur  Pelgrimszegen in de kathedraal. De Werkgroep 
    Spiritualiteit verzorgt de plechtigheid, met medewerking 

van het pelgrimskoor Adelard van Aubrac, o.l.v. Johan 
De  Ridder.

    Nieuwe koorleden zijn welkom: elsdv@skynet.be.
- 11.45 - 13.45 uur Feestelijke broodjeslunch met drankjes aan de bar.
- 14 uur   Daarna dubbelgesprek tussen Monika Van Leke en Freya 

Van den Bossche. 
Tot slot:   Café De Ware Jakob.

Deelname: € 18 (feestelijke broodjeslunch en drankje). Enkel deel-
name aan de pelgrimszegen is gratis. 
Inschrijving is wel vereist, vóór 4 februari. Formlulier en bankgege-
vens vind je op www.compostelagenootschap.be > diensten > activi-
teitenkalender.
Inschrijven alleen voor de zegen via pelgrimszegen@compostelage-
nootschap.be.

Trein: station Mechelen-Nekkerspoel (10 min.) of station Mechelen-
Centraal (20 min.). Parkeren (beperkt!) in het DPC, Varkensstraat 6 
( € 2). Of bij het station Nekkerspoel (gratis), of in parking Veemarkt 
of Grote Markt (betalend).
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Boechout, zaterdag 22 maart
Infodag, voor een betere tocht!’

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? Vanwaar vertrekken? Langs welke weg?
Hoe zal ik een bed vinden onderweg? Rugzak? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik terug naar huis? En mijn fiets?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik me voor? En het thuisfront?

Op zovele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap een 
degelijk antwoord te bieden. Voor een betere tocht, dat is immers 
onze missie!
De volgende infodag vindt plaats in Capenberg Oxaco Center, aan de 
Borsbeeksesteenweg in Boechout, tweehonderd meter van de termi-
nus van tram 15. In Antwerpen-Centraal kun je van de trein overstap-
pen op tram 15.
Anders dan gebruikelijk is er ‘s middags een warme maaltijd voor de 
prijs van € 10,  exclusief drank. Eigen picknick meebrengen is deze 
keer niet mogelijk.

Geanimeerde discussies met ervaringsdeskundigen aan 
thematafeltjes, onderdeel van een infodag!

Jo
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Programma

10 u.   Warm onthaal! 
11 u.  Presentatie: pelgrimeren naar Santiago de Compostela
12 u.  Lunch. 
13 u.  Presentatie: de tocht in de praktijk; 
   aparte sessies voor stappers en  fietsers.
14 u.  Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden. 
   In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit 
   aan vele  thematafels.
16 u.   We ronden af in café De ware Jacob.

Ook onze pelgrimswinkel is aanwezig.
Inschrijven vóór 17 maart. 
Stuur een mailtje naar regioantwerpen@compostelagenootschap.be, 
en schrijf voor de maaltijd € 10 per persoon over op rekening BE73 
0017 0228 8160 van het Compostelagenootscerhap, regio Antwerpen.
Vermeld: ‘Infodag’ en de namen van de deelnemers.

Jo
s V

an
 M

on
tfo

rt
Natuurlijk is op een infodag ook onze pelgrimswinkel present!

Mechelen, zaterdag 29 maart
algemene Vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van het Genootschap heeft plaats op zaterdag 29 maart in het Diocesaan Pastoraal Cen-
trum, Varkensstraat 6 in Mechelen.
De algemene vergadering bestaat uit een honderdtal ‘effectieve leden’.  Zij ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging met 
de agenda.  Effectieve leden geven uitdrukkelijk te kennen zich voor het Genootschap te willen inzetten.  Kandidaten voor 
een effectief lidmaatschap moeten zich uiterlijk 1 maart schriftelijk melden bij de Raad van Bestuur van het Vlaams Com-
postelagenootschap, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen.  Je kunt ook (bij voorkeur) mailen naar raymond.dehaes@skynet.be. 
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GEnootSchaP-natIonaal
WERKGRoEPEn En PRoJEctEn

Infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het  secretariaat van het Vlaams Compostelagenootschap staat ‘s za-
terdags open als infopunt voor alle bezoekers.  Het informatieteam 
bestaat uit een dertigtal leden met diverse en uitgebreide stap- en/of 
fietservaring op tal van pelgrimswegen.  Je kunt er ook onze biblio-
theek raadplegen. En de pelgrimswinkel biedt gidsen, naslagwerken 
en allerlei pelgrimsgadgets aan.
Openingsuren: alle zaterdagen van 10 tot 16 uur, behalve in de kerst-
vakantie, op paaszaterdag, op feestdagen en in juli en augustus.

Hieronder vind je de openingsdata, met de namen van de teamleden. 
1 februari Jos Belmans, Magda Cumps, May Van Miert
8 februari Willy Beyers, Richard Asselberghs, Hugo Ponjaert
15 februari Hanny Poudroyen, Kristiaan De Vlamynck, José Maes
22 februari Daniël Dierickx, Lena De Buck,Roos Bossuyt
1 maart  Jos Van Montfort, Robert Truyen, Herman Troukens,   
    Minouche Corthouts
8 maart  René Stercks, Dirk De Smedt, Yvonne Roelof
15 maart  Luc Holsters,  Hugo Pongaert, Paul De Vlam, 
    Jo Vande Vannet
22 maart  René Henquet, Emiel De Smedt, Gilbert Organe
28 maart  Magda Cumps, Richard Asselberghs, José Maes 

Niet alleen de Camino Francés brengt je naar Santiago. De mede-
werkers van het Infopunt informeren je ook over andere routes. 
Foto: Camino del Norte, Bilbao, Guggenheimmuseum. ‘Maman’, 
Louise Bourgeois (1999). 

Ri
ta

 P
ru

ne
lle

Een lijst met informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt  ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/tochtervaring%20medewerkers%20061213-2.doc
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 Regionieuws
REGIo GEnt
Parijs, zondag 11 mei
Pelgrimswandeling

Regio Gent nodigt je uit voor een wandeling van langs  jacobalia in 
de Lichtstad. Met Jakobspecialiste Sophie Martineaud, wandel je van 
noord naar zuid, van de Saint-Laurentkerk (Gare de l’Est) naar de kerk 
van Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Een tocht van veertien kilometer, van 
9.30 tot 17 uur. ’s Middags picknick je aan de oevers van de Seine. 
Je ontdekt de plek waar ooit het Hôpital de St.- Jacques-aux-Pèlerins 
stond, het Hôtel de Cluny, vandaag het Musée de Cluny (middel-
eeuwse kunst), prachtige gevels zoals Au Bourdon d’Or (16de eeuw), de 
Tour Saint-Jacques en veel meer. Je luistert naar de verhalen van en 
over Mahaut d’Artois, Nicolas Flamel en Guillaume Manier, een 18de  
eeuwse pelgrim uit Picardië. 
De gids spreekt enkel de taal van Molière. 
Maximaal aantal deelnemers: 25.
Verplaatsing van Gent naar Parijs met enkele wagens, carpoolend en 
kostendelend.  
Meer info in een volgende ¡HOLA!. 
Organisatie: Freddy Du Seuil voor Regio Gent.

Nuttige lektuur: Marcher à Paris sur les pas des pèlerins de Compostelle, 
Sophie Martineaud, Editions Rando, 64 blz.

De Tour Saint-Jacques is al wat rest 
van de kerk Saint-Jacques-de-la-
Boucheriekkerk, prachtig voorbeeld 
van de ‘gothique flamboyante’ 
(16de eeuw).

Jacobus als pelgrim in de Église Saint-Jacques-du-
Haut-Pas.

Rue St.-Honoré, Au Bourdon d’Or. Vier schelpen en een 
wandelstok, 16de eeuwse versiering in een 19de eeuwse gevel.

Ta
ng

op
as

o



9

44
februari 2014¡HOLA!

REGIo KEMPEn

Ekeren, dinsdag 4 februari
lichtmis, pannenkoekenavond
Regio Kempen viert naar aloude traditie Maria Lichtmis met een pan-
nenkoekenavond. Gewoon een gezellige avond om ervaringen en 
verhalen uit te wisselen. 
Afspraak om 20 uur in de parochiezaal, Leugenberg 143 in Ekeren.
Deelname: donativo.
Inschrijvingen gesloten, maar wie weet ...?
christl.beyers@telenet.beMet Lichtmis brengen pannenkoeken mensen sàmen.

REGIo lEuVEn

leuven, zaterdag 15 maart 
lentesamenkomst in de abdij Keizersberg 
Wandeling, een ‘poëtische performance’ en een bezoek aan de 
benedictijnenabdij.

Een strike dagorde, zo hoort het in elke abdij, ook in de kleine gemeenschap van de Keizersberg. Werken, studeren en 
bidden. Morgengebed om 6.45 uur, stil gebed om 11.30 uur, eucharistie om l2 uur, middaggebed om 12.30 uur, ves-
pers om 18 uur,  Dagsluiting om 20 uur. Andere uren tijdens het weekend, onder meer vespers op zaterdag om 17 uur. 

Ke
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8.30 uur   Onthaal met koffie in de kapittelzaal van de abdij.
9.45 uur   Wandeling aan de westkant van Leuven. 
    Afstand: ca. 12 km.
13 uur   Picknick of broodmaaltijd in de kapittelzaal. De brood-

maaltij, met Keizersbergkaas en abdijbrood, moet je 
vooraf bestellen. Frisdrank, koffie, Keizersbergbier enz. 
aan democratische prijzen.

14.15 uur  De prior van de abdij, Dirk Hanssens, brengt een ‘Poëti-
sche performance’ rond de spirituele en fysieke aspecten 
van het pelgrimeren.

15.30 uur  Rondleiding in de abdij.
17 uur   Vespers in de abdijkapel. Vrije deelname.
17.30 uur  De Ware Jacob: gezellig samen zijn met een drankje en 

een hapje. 

Deelname: € 5.
Broodmaaltijd: € 5. 
Inschrijven en betalen vóór 8 maart. Een formulier en de bankgege-
vens vind je op www.compostelagenootschap.be > diensten > activi-
teitenkalender.
Het formulier stuur je op naar 
regioleuven@compostelagenootschap.be.

De abdij ligt ca. 2 km van het station. Je verlaat het station aan de 
voorkant. Rechtsaf en je vindt het dan wel.

Info: Jos Belmans, 016 76 56 64, 0476 50 55 13.
www.keizersberg.be

Het reusachtige Mariabeeld met een zegenend Christuskind domi-
neert de wijde omgeving. 

Op de berg stond ooit een grafelijk kasteel, een commanderie en veel 
meer. Monniken van de benedictijnenabdij in Maredsous begonnen 
hier einde 19de eeuw met de bouw van een nieuwe abdij.
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REGIo lIMBuRG

Genk, dinsdag 11 februari
Spaanse avond
Limburgse leden zijn welkom vanaf 18.30 uur in ’t Kliniekske, Noord-
laan 6. We drinken samen een glas Spaanse wijn, eten Spaanse hapjes, 
en maken er een gezellige pelgrimsavond van. Wie dat wil mag gerust 
zijn gitaar meebrengen. 
Deelname: € 5. Inschrijven doe je via regiolimburg@compostelage-
nootschap.be. 

Genk, dinsdag 18 maart
Pelgrimstocht op hoge hakken
Pelgrimstocht op hoge hakken. Monica Vanleke, auteur van onder 
meer Pelgrimstocht op hoge hakken maar bv. ook van In bed met 
Boeddha maakt er een interactieve avond van met veel humor en aan-
dacht voor de zin achter alles. 
Aanvang om 19 uur  in ’t Kliniekske, Noordlaan 6. 
Iedereen is welkom. 
Wel vooraf inschrijven via regiolimburg@compostelagenootschap.be. 
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Woensdag 30 april - donderdag 1 mei
Wandeltweedaagse tongeren-Rutten
Naar aanleiding van het  Evermarusfeest in Rutten organiseren de 
Compostelagroep Tongeren en regio Limburg een staptweedaagse. 
De eerste dag wandelen we twintig kilometer ten noorden van Ton-
geren, onder meer door de Mombeek- en de Herkvallei en langs de 
kluis van Riksingen. ’s Avonds verkennen we de mooiste hoekjes in 
het centrum van Tongeren.
De tweede dag wandelen we van Tongeren naar Rutten, sluiten er aan 
bij de Evermarusprocessie en wonen het mysteriespel bij. Daarna ke-
ren we via het Evermaruspad terug naar Tongeren.
Logies in de jeugdherberg. 
Start aan de jeugdherberg om 10.30 u.

Prijs: € 40 voor avondmaal, overnachting, ontbijt, picknick tweede 
dag en organisatie.
Inschrijven vóór 20 maart door overschrijving op rekening  BE66-
9730-5916-1243 van het Vlaams Compostelagenootschap, Regio Lim-
burg, Nieuwstraat 42 bus 11, 3600 Genk. Vermeld: ‘Staptweedaagse 
Tongeren’ en de namen van de deelnemers.
Meer informatie bij riet.vancleuvenbergen@telenet.be.
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REGIo ZuIdWESt

Ename, zondag 30 maart
Be-leven-issen op de camino
Compostelapelgrims hebben elk hun eigen verhaal, hun eigen anek-
dotes. Niet alleen pelgrims, maar ook de hospitaleros waar we zo weinig 
van weten.  Zij staan altijd klaar om te helpen. Net die belevenissen 
willen we graag met jullie delen.
We nodigen alle pelgrims uit om het meest memorabele moment uit 
hun tocht zelf te komen vertellen. Mail dit moment door naar corry.
catteeuw@golz-riforce.be. 
Om praktische redenen kunnen we slechts vijf à zes pelgrims maxi-
maal tien minuten aan het woord laten. 
De hospitaleros zijn uitgenodigd, de wijn is besteld, de muzikanten ge-
oefend.
Wij voorzien een aangenaam kader waarin we achteraf nog kunnen 
bijpraten,
ervaringen uitwisselen en de regiowerking toelichten.
Ook aspirant-pelgrims, vrienden en familie zijn welkom!

Aanvang om 14.30 uur in de kelders van ‘t Huys van Enaeme, Lijn-
waadmarkt 32 in Ename.
Deelname: donativo.

Graag vooraf inschrijven: corry.catteeuw@golz-riforce.be.
Info : Frans Maertens, 056 35 57 88.

Zeker weten, hospitalero’s hebben wat te vertellen! Veel te vertellen!

Ri
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 Vlaanderen, Europa, el mundo

lanGS dE PElGRIMSWEGEn

Statistiek 2013
215 880 pelgrims uit de hele wereld meldden zich verleden jaar aan 
bij het pelgrimsbureau in Santiago de Compostela. Zeventig procent 
kwam via de Camino Francés.
De Spaanse pelgrims bekleden natuurlijk de eerste plaats (105 891), 
gevolgd door de pelgrims uit Duitsland (16 203), Italië, Portugal, de 
Verenigde Staten, Frankrijk en tientallen andere landen. 
1 857 Belgen kwamen hun compostela ophalen, goed voor een vijf-
tiende plaats.
117 785 pelgrims verklaarden dat hun motivatie religeieus was, 86 291 
religieus-cultureel en 11 804 niet-religieus.

Ronde van Spanje eindigt in Santiago
Op zondag 14 september eindigt de Vuelta met een tijdrit in Santiago 
de Compostela.  Wellicht een buitenkansje voor wie pelgrim én wie-
lerliefhebber is, maar voor de meeste pelgrims wordt dat wellicht een 
heel drukke, te mijden dag. 
Uiteraard kruist de Vuelta tussen 23 augustus en 14 september op veel 
plaatsen ook een van vele pelgrimswegen.
www.vuelta.com

Deze peregrina’s kwamen zonder problemen aan de eindmeet en spoed-
den zich naar het pelgrimsbureau om hun compostela op te halen. 
Wie geen ‘diploma’ wil, komt niet in de statistieken terecht. Er waren 
dus verleden jaar nog veel meer pelgrims dan de 215 880 officiële. 
En nog heel veel meer toeristen.
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camino Primitivo
Luc Knapen gaf op 19 december voor Pasar in Hasselt een druk bijge-
woonde voordracht over de Camino Primitivo. 
Wie zijn dagverslagen wil lezen krijgt ze op eenvoudige aanvraag digi-
taal toegestuurd.
lucknapen@scarlet.be

camino de Fisterra: het kerkje van Muxía is niet meer
Het barokke Virxen da Barcakerkje in Muxía, brandde op kerstoch-
tend vrijwel helemaal uit na een blikseminslag. Voor velen was dit 
kerkje, vlakbij de oceaan, het eindpunt van hun lange pelgrimstocht.
Wie wil helpen kan terecht op deze rekening het Comité de Emer-
gencia, 
IBAN ES 47 0049 2895 1525 9400 5460 (Banco de Santander).

Vía de la Plata, Vía augusta, camino del Estrecho
De Vía de la Plata is ongetwijfeld bij de meeste lezers bekend: van Se-
villa naar de Camino Francés of de Camino Sanabrés en verder naar 
Compostela. En eventueel nog verder naar Fisterra en Muxía, het 
‘einde van de wereld’. 
Je kan die tocht eventueel nog langer maken door zuidelijker te ver-
trekken. 
Vanuit Cádiz kan je langs de Vía Augusta (190 km) naar Sevilla, via 
Jerez, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan en Utrera. De route is ge-
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noemd naar de Romeinse heirbaan die het zuiden van het Iberisch 
schiereiland verbond met de Pyreneeën. 
Maar je kan nóg zuidelijker vertrekken. Helemaal nieuw is de Camino 
del Estrecho die in Algeciras (vlakbij Gibraltar) vertrekt en via Tarifa, 
Benalup en Medina Sidonia naar Puerto Real loopt (66 km). Daar 
sluit deze camino aan op de Vía Augusta.

Info over beide wegen vind je op www.asociaciongaditanajacobea.org. 
Nuttige informatie over de eerste route vind je ook op:
 www.mundicamino.com.

Cádiz, een sfeervolle stad, naar verluidt de oudste in Europa. 
Op de achtergrond de torens van de kathedraal.

O
sm

en
da

hospitalero’s gezocht
Kandidaat hospitalero? Ben je bereid om de handen uit de mouwen te 
steken? Heb je wat talenkennis? Heb je een luisterend oor? 
Op vele plaatsen langs de pelgrimswegen ben je erg welkom. Je moet 
niet lang zoeken op het internet. 

Een voorbeeld, gevonden op www.compostella.com: 
Hospitalité St-Jacques à Estaing - Une porte ouverte ...  
Pour l'Hospitalité St-Jacques à Estaing et l'Abbaye de Bonneval sur la variante 
à partir d'Aubrac: 
Contacter directement Léonard et Elisabeth au 05 65 44 19 00 
Pour l'Accueil Kaserna à St-Jean Pied de Port 
Contact : Jean-Claude par internet jcisard@hotmail.fr Préciser numéro télép-
hone et adresse postale.
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PElGRIMSGIdSEn

nieuw bij conrad Stein
Waarom hebben we het hier elke ¡Hola! opnieuw over de Duitse uit-
gever Conrad Stein? Gewoon omdat het een van de grootste uitgevers 
van pelgrimsgidsen is. De gidsjes hebben bovendien een handig klein 
formaat. 
* Bij Conrad Stein verscheen de twaalfde editie van Küstenweg, een to-

pogids voor de Camino del Norte. Prijs: ca. € 17.
* Ook nieuw: Jakobsweg Via Coloniensis von Köln nach Trier. Deze nieu-

we uitgave brengt je van Keulen door de Eifel naar Trier, via Bad 
Münstereifel, Prüm en Echternach. Prijs: ca. € 17.

* Met Jakobsweg Trier – Le Puy kan je vervolgens verder stappen naar 
Metz, Dijon, Cluny en Le Puy. De tweede editie verschijnt deze 
maand. Zelfde prijs.

* Caminho Português is al aan zijn zevende editie toe. De route van Por-
to naar Compostela is de tweede meest populaire Iberische route. 
Verschijnt in maart. Prijs: ca. € 15.

* Vía de la Plata is net verschenen. Zesde editie. Prijs: ca. € 15.
* De gids voor de Via Gebennensis brengt je van Genève naar Le Puy. 

Doet het ook goed, negende editie. Is net verschenen. Prijs: € 15. 
* Er zijn er nog enkele gidsen in voorbereiding. We vermelden nog de 

gids voor de Via Baltica. Die loopt van de Poolse grens via Rostock en 
Lübeck naar Bremen. Prijs: ca. € 13.

 www.conrad-stein-verlag.de 
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andere duitse gidsjes
Er zijn nog enkele andere Duitse uitgeverijen met enorme collecties 
wandelgidsen. Ze hebben wel minder Pilgerführer, maar leveren ook 
uitstekend werk. 
* Bij Rother verschijnt in maart de tweede editie van Jakobswege in der 

Schweiz. Prijs: ca. € 15.
* Ook Brückmann heeft nu met Spanischer Jakobsweg zijn gids voor de 

Camino Francés. Prijs: ca. € 15. 

PElGRIMSREIZEn

Pelgrimeren met Ignatius 
Je kan pelgrimeren met Jacobus naar Compostela, met Franciscus 
naar Assisi of bijvoorbeeld ook met Ignatius. 
De laatste tocht is een organisatie van een enthousiaste groep vrij-
willigers in de schoot van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten. Een 
sportieve staptocht maar zeker ook een zoektocht naar de diepere zin 
van al wat op je weg komt. 
Per bus reis je van Drongen naar Loyola (Azpeitia) in Spaans Basken-
land, geboorteplaats van Ignatius. Einddoel is Javier, de geboorte-
plaats van die andere grote jezuïet, Franciscus Xaverius. 
De tocht is bedoeld voor mensen tussen de 20 en de 50 die zich nog 
jong en fit voelen. Vaak breng je de nacht door in een fronton, een 
overdekte ruimte van ca. dertig maal twintig meter. Basken spelen er 
Pelota, kaatsbal.Vertrekpunt: het ‘Santuario de Loyola’, gebouwd rond het geboorte-

huis van Ignatius.
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Data: 11-24 juli.
www.pelgrimstochten.be  

Sinds enkele jaren bestaat er ook een 600 km lange Camino Ignaciano. 
www.caminoignaciano.org
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Jorsala: van Ieper naar Sarajevo
Je herinnert je misschien nog dat Sebastien de Fooz in 2012 met Jorsala 
uitpakte,  een initiatief om een ‘interculturele dialoogruimte’ op te bou-
wen. Als inleiding stapte een kleine groep gemotiveerde wandelaars toen 
van Brussel naar Aken. Dit jaar loopt Jorsala van Ieper via Sarajevo naar 
Istanbul.
Jorsala is ondertussen een vzw geworden en omschrijft zichzelf als ‘een 
pad dat Europa doorkruist en ruimte creëert om culturele, religieuze, 
politieke en etnische verschillen te overbruggen. Jorsala is gegroeid van 
onderuit, zonder structurele steun of inmenging van wie dan ook. Alle 
medewerking is welkom. 
Honderd jaar na het begin van WO1 herdenkt Jorsala de breuklijnen van 
toen, van Sarajevo tot Ieper (of omgekeerd). Gebrek aan wederzijds be-
grip, gebrek aan dialoog, afwezigheid van voldoende respect ...  met oorlog 
als resultaat. Het herhaalde zich nadien nog op veel plaatsen in de wereld. 
De voettocht start op 8 mei in Ieper. Van daar gaat het naar Brussel, 
Straatsburg, Bregenz, Bozen, Trieste en Mostar naar Sarajevo. En dan via 
Skopje en Plovdiv naar Istanbul.
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn verplaatsing, overnach-
tingen, voeding en veiligheid. 

www.jorsala.org 
Sebastien de Fooz en zijn medewerkers kan je bereiken via 
info@jorsala.be, 0473 85 20 14, Koningsveldstraat 92, 1040 Brussel.

Over zijn tocht naar Jeruzalem schreef Sebastien de Fooz een boek, ver-
schenen bij Lannoo: Te voet naar Jeruzalem. Een solotocht van 184 dagen.

Sebastien de Fooz, initiatiefnemer van Jorsala.
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nog meer reisaanbod
De meeste pelgrims lopen individueel of met partner of met een paar 
vrienden naar Compostela. Sommigen zoeken juist een groepsvakan-
tie, om praktische redenen, omwille van de begeleiding, comfortze-
kerheid, de vakantievrienden met wie ze zeker opnieuw op stap wil-
len en veel meer. 
Verenigingen bieden geregeld Compostelareizen aan, reisbureaus 
ook. De klemtonen liggen heel verschillend: meer of minder spiritu-
eel, meer of minder sportief, meer of minder cultureel. 

Enkele websites van verenigingen:
- Femma: www.femma.be
- GOVAKA (KWB) en Pasar: www.pasar.be, www.govaka.be
- OKRA: www.okra.be
- Davidsfonds: www.davidsfonds.be 

Reisorganisatoren:
www.andersreizen.be
www.kriskras.be (18-30 jaar)
www.ictam.com
www.omniatravel.be

Als je nog andere reisbureaus kent met een Compostela-aanbod mag 
je ons dat melden. Waarvoor dank.
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ZoEKERtJES

Van Saint-Jean naar Santiago, wie loopt mee?
Ik ben Ruud Boudewijn, 53 jaar en woon in Barendrecht (NL). Op 12 
augustus neem ik in Rotterdam de trein naar St.-Jean-Pied-de-Port. 
Van daar wil ik in ca. vijf weken naar Santiago de Compostela wande-
len. Wie heeft er zin om met mij in die periode, en in elk geval in de 
Pyreneeën, een stukje samen te lopen?
boudewijnruud@gmail.com, +31 621 53 13 45

niet afhankelijk, toch in contact
Ik, Kristin Maesschalck,  zou graag eind april, alleen, veertien dagen 
dagen een stukje van de Compostelaroute stappen. Vertrek plusmi-
nus19 april. Ik heb dit nooit eerder gedaan en zoek een vrouwelijke 
pelgrim om informatie uit te wisselen. Daarnaast zoek ik ook mensen 
die in dezelfde periode de Camino Francès stappen. Ik heb het traject 
Burgos - León in gedachte ...  Niet om het hele traject samen te wan-
delen maar eerder als een ondersteuning. Niet van elkaar afhankelijk 
en toch in contact.
kristin.maesschalck@telenet.be, 0477 23 63 84.

logistieke medewerker gezocht voor fietsreis
Govaka, een reisorganisatie van KWB en Pasar, fietst van 16 mei tot 2 
juni naar Santiago de Compostela. Een team van vijf begeleiders on-
dersteunt 24 fietsers. Twee begeleiders fietsen mee. Twee voertuigen 
met drie begeleiders ondersteunen de fietsers logistiek. Govaka zoekt 
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nog een begeleider om mee in te staan voor de logistiek en de bevoor-
rading van de fietsers overdag. Interesse? Of ken je iemand met be-
langstelling, dan mag je altijd e-mailen of telefoneren.
Rik Waer, 0471 88 54 33, rik.waer@acw.be. 
www.govaka.be

Zij kwamen thuis met een compostela
Een compostela is een document dat op het pelgrimssecretariaat in 
Santiago de Compostela wordt uitgereikt aan al wie minstens de laat-
ste honderd kilometer  stappend of tweehonderd kilometer fietsend 
heeft afgelegd, met een religieuze of spirituele motivering, devotionis 
affectu, voti vel pietatis causa. 
Het Vlaams Compostelagenootschap  bewaart de haar toegestuurde 
kopies van de compostela’s. Je kan ze opsturen naar geloofsbrieven@
compostelagenootschap.be of naar Marc Patrouille,  Pieter de Conin-
cklaan 70, 8200 Brugge. Op de terugkomdag in het najaar krijg je in 
ruil voor de kopie een herinneringstegel.
Traditioneel publiceren we in februari of maart de lijst van de ons toe-
gezonden kopies in ¡Hola!.

Hieronder vind je de lijst van de wandelaars. De fietserslijst verschijnt 
op 1 maart. 
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Aalst Jean-Pierre Van Laere 24-6-2013
Aalst Christiane Matthieu 24-6-2013
Aalst Wim Bauwens 6-5-2013
Anderlecht Jan Delcour 29-10-2013
Antwerpen Antoon De Meester 10-3-2012
Antwerpen Denise Geniar 6-6-2013
Antwerpen Luc Vermoesen 1-4-2013
Bazel Laurent Meersschaert 28-4-2013
Berchem Paul Linders 2-4-2013
Berchem Cécile Hoskens 10-3-2012
Bergen op Zoom Hub Mooren 1-6-2013
Bocholt Maurice Goossens 28-4-2013
Boechout Heidi Verbruggen 7-6-2010
Boechout Heidi Verbruggen 25-8-2002
Boechout Heidi Verbruggen 1-9-2004
Boechout Heidi Verbruggen 20-1-2008
Boechout Heidi Verbruggen 12-2-2011
Boechout Willy Janssens 23-5-2013
Boechout Raymonde Godon 23-5-2013
Borgerhout Paul De Decker 1-8-2013
Brasschaat Veronique Segers 14-9-2013
Brugge Koen De Witte 7-6-2013
Brugge Herlinde Van Hecke 7-6-2013
Brussel Thomas Vandormael 10-6-2013
Brussel Jeanne Tordeur-Marchal 8-5-2013
Buggenhout Karin De ridder 13-8-2013
Buggenhout Bart Biesemans 29-6-2013
Buggenhout Diane Vandebergh 29-6-2013
Buggenhout Daan Biesemans 29-6-2013

Deinze Jan De Booser 30-6-2013
Deinze Christine Van Houtte 30-6-2013
Deinze Johan De Smet 16-3-2013
Deinze Stan Wylaers 12-9-2012
Dessel Jozef Wynants 15-3-2013
Dessel Cornelis Brinkman 15-3-2013
Deurne (Antw.) Danielle Faes 9-4-2013
Diksmuide Dirk Spruytte 2-7-2013
Diksmuide Caroline Declerck 2-7-2013
Dresden Gilbert Hellemans 7-5-2013
Duisburg René Sterckx 18-3-2012
Duisburg René Sterckx 2-1-1998
Emblem Simonne Geysels 13-5-2013
Emblem Ellen Verwerft 13-5-2013
Genk Arne Aerts 26-10-2012
Genk Lien Briers 26-10-2012
Genk Senne Broekx 26-10-2012
Genk Magda Bijnens 26-10-2012
Genk Lieve Vanmechelen 26-10-2012
Genk Mia Gilissen 26-10-2012
Genk Theo Snijkers 26-10-2012
Genk Jan Berger 26-10-2012
Genk Stijn Daniels 26-10-2012
Genk Daan Decuypere 26-10-2012
Genk Felice Dierick 26-10-2012
Genk Sofie Geusens 26-10-2012
Genk Maxim Heylen 26-10-2012
Genk Mathias Max 26-10-2012
Genk Elke Meyers 26-10-2012
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Genk Michiel Schreurs 26-10-2012
Genk Bo Smeets 26-10-2012
Genk Valérie Telen 26-10-2012
Genk Sofie Vandebeeck 26-10-2012
Genk Daphné Vandebeek 26-10-2012
Genk Malou Vandeput 26-10-2012
Genk Linde Vanlangenaeker 26-10-2012
Genk Laura Weyns 26-10-2012
Genk Valerie Weyns 26-10-2012
Genk Lydia Niesten 26-10-2012
Genk Iris Coonen 26-10-2012
Genk Peter Van Antwerpen 26-10-2012
Gent Geneviève Braeckman 5-9-2013
Gent Brigitte Jouret 2-6-2013
Gent Danny Dobbelaere 8-6-2012
Gent Marguerite Claus 8-6-2012
Gentbrugge Paul De Roy 25-6-2012
Grobbendonk Gerda Thibaut 7-10-2013
Haasdonk Freddy Verbraecken 6-5-2013
Haasdonk Lutgarde Heyrman 6-5-2013
Heusden (O.-Vl) Corneel De Jonge 1-4-2012
Heverlee Jan De Proft 1-9-2013
Heverlee Lieve Brusselle 16-9-2013
Hoeselt Bjorn Baillien 8-5-2013
Hoeselt Thomas Verjans 8-5-2013
Hoogstraten Jos Van Hasselt 25-3-2012
Hulste Jan Vandenbussche 30-4-2012
Ieper Peter Simoens 1-6-2013
Itegem Jozef Solie 11-8-2012

Itegem Magda Roziers 11-8-2012
Kalmthout Henriette Hartenhof 1-5-2013
Kampenhout Leo Peeters 12-7-2013
Kampenhout Maria Claus 12-7-2013
Kaulille Jos Vanmontfort 28-4-2013
Kessel-lo Luc Eelen 1-8-2011
Kluisbergen Annie Verstraete 29-8-2012
Koekelare Johan Lagae 2-4-2013
Koksijde Theresia Sterckx 20-5-2013
Koksijde Sylvain Cludts 20-5-2013
Koksijde Christiane Vanhoutte 27-6-2013
Kontich Hugo Verreyken 10-4-2013
Kontich Carlos De Backer 26-9-2013
Laakdal Ludo Swinnen 20-10-2013
Lauwe Jean-Pierre Vanden broucke 18-4-2013
Lekkerkerk (NL) Jan Nobel 1-3-2011
Lichtervelde Roger Sinnaeve 15-4-2013
Lochristi Guido Poppe 1-9-2013
Lochristi Marc Van Hoecke 22-4-2013
Lochristi Mieke Van Oevelen 22-4-2013
Lummen Adriën Gilis 6-9-2013
Marke Jenny Losfeld 7-10-2013
Marke Pieter Hanssens 3-7-2013
Marke Mieke Nottebaere 3-7-2013
Mechelen Emma Schrijvers 12-7-2013
Mechelen Griet Bogaerts 7-5-2008
Melsele Godelieve Verhelst 25-8-2013
Menen Carine Debuysere 27-6-2013
Mol Peter Helsen 13-9-2013
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Moorsele Urbain Porte 18-4-2013
Moorsele Geert Vanhauwaert 22-9-2013
Mortsel Tim Van Gorp 24-6-2013
Niel Annemie Van Meerbeek 5-7-2013
Niel-bij-As Peter Douven 1-9-2013
Niel-bij-As Thea Buurman 1-9-2013
Niel-bij-As Lambert Daniels 1-9-2013
Niel-bij-As Helena Camps 1-9-2013
Niel-bij-As Maurice Crab 1-9-2013
Niel-bij-As Franqois Jamers 1-9-2013
Niel-bij-As Magda Bijnens 1-9-2013
Niel-bij-As Marie-José Verheyen 1-9-2013
Niel-bij-As Andre Van Aerschot 1-9-2013
Niel-bij-As Melanie Moonen 1-9-2013
Niel-bij-As Jaak Creemers 1-9-2013
Niel-bij-As Marcel Mellebeek 1-9-2013
Niel-bij-As Monique Somers 1-9-2013
Niel-bij-As Nicole Vandewal 1-9-2013
Niel-bij-As Liliane Markics 1-9-2013
Niel-bij-As Marcel Nuyts 1-9-2013
Niel-bij-As Yvonne Peeters 1-9-2013
Nieuwpoort André Greck 5-4-2013
Nieuwpoort Marc Vansteenkiste 4-9-2013
Noorderwijk Jules Van Olmen 1-5-2013
O.-L.-V.-Waver Paul Pellegrims 1-8-1996
O.-L.-V.-Waver Christina Liekens 1-8-1996
O.-L.-V.-Waver Leen Pellegrims 1-8-1996
O.-L.-V.-Waver Jan Pellegrims 1-8-1996
O.-L.-V.-Waver Tine Pellegrims 1-8-1996

O.-L.-V.-Waver Paul Pellegrims 2-4-2013
O.-L.-V.-Waver Christina Liekens 2-4-2013
Oostakker Karel De Vriendt 1-4-2013
Oostende Rita Lootens 25-4-2013
Oostende Willy Lefevere 8-8-2010
Opglabbeek André Lenaerts 5-5-2013
Opwijk Emiel De Smedt 26-8-2013
Overijse Roger Lootens 18-5-2013
Overijse Annette Lefever 18-5-2013
Overpelt Koen Sevens 8-5-2013
Paal Paul Vereecke 13-9-2012
Paal Paul Vereecke 6-9-2013
Pellenberg Jan De Smedt 28-5-2013
Puurs François Casteels 11-7-2013
Ravels Sonja Kovac 13-4-2010
Ravels Jozef Matthys 13-4-2010
Ravels Jozef Matthys 22-4-2013
Roeselare Johan Samyn 8-5-2012
Roeselare Johan Samyn 3-5-2011
Roeselare Johan Samyn 1-1-2005
Roeselare Johan Samyn 4-11-2004
Roeselare Johan Samyn 4-11-2003
Roeselare Johan Samyn 4-11-1999
Rotselaar Johan Lambrechts 15-11-2011
Schelle Nathalie Greck 3-4-2013
Schoten Eddy De Maere 5-7-2013
Sijsele Alex Cusse 1-4-2013
St-Katelijne-Waver Marianne Van Hoof 5-5-2012
Sint-Niklaas Christel Van Kerchove 11-5-2013
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Sint-Truiden Yentl Lambrechts 29-3-2012
Terneuzen (NL) George Van den Bosch 6-5-2013
Terneuzen (NL) Lilian Dutrée 6-5-2013
Tielt Geert Galaude 25-4-2013
Tielt Fabienne Houthoofd 25-4-2013
Tongeren Guy Collas 9-5-2013
Tongeren Diane Lesire 9-5-2013
Tongeren Godelieve Baerten 4-6-2013
Tongeren Malou Thijs 8-4-2013
Tongeren Mathieu Lenaerts 25-7-2013
Tongeren Yvette Clerinx 4-6-2013
Tongeren Jean Nelissen 8-4-2013
Veldhoven (NL) Ludo Janssens 6-9-2013
Vilvoorde Johan Debruyne 22-7-2013
Waarschoot Idesbald De Jaeger 9-7-2013
Waasmunster Vincent Fierens 16-11-2012
Walem Marc Frederickx 2-04-2013
Westerlo Maurice Sterckx 31-3-2013

Wetteren Ann Backx 6-5-2013
Wiekevorst Feike Van den Oever 26-6-2013
Wieze Herman Heyvaert 29-4-2013
Wieze Greta De Brandt 29-4-2013
Wilrijk Hans Van Steerteghem 4-4-2012
Wuustwezel Rita Aerts 19-4-2013
Zandvliet Leen Reusen 7-5-2013
Zedelgem Joost Claeys 4-6-2013
Zedelgem Lot Coucke 4-6-2013
Zeewolde (NL) Gerard Hoezen 13-5-2013
Zeewolde (NL) Ellen Van den Brink 13-5-2013
Zeewolde (NL) Gerard Hoezen 21-5-2012
Zeewolde (NL) Ellen Van den Brink 21-5-2012
Zonhoven Nicola Cardito 15-4-2009
Zutendaal Mathieu Notelaers 22-6-2013
Zutendaal Nico Bringmans 27-4-2013
Zutendaal Angelique Van den Broek 27-4-2013
Zwevezele Willy Dewaele 27-5-2013


