
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Welkom pelgrim, we zijn er voor jou! Echte gastvrijheid is een essentieel kenmerk van een pelgrimsherberg. Zo ook in Los Arcos. In dit beeldverhaaltje 
ontvangt hospitalera Tinne een oudere, Koreaanse pelgrim. De vrouw is vermoeid en maar enkele woorden Engels machtig. Ze wil enkele dagen haar 
rugzak laten vervoeren. In een combinatie van Engels en gebarentaal wordt het probleem opgelost. Het resultaat: twee blije vrouwen. 
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Redactie: Ludo Van Lint, Van Dijckstraat 10, 2640 Mortsel, ludo.van.lint@telenet.be. 
Tekst: Ludo Van Lint, tenzij anders vermeld.
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Zaterdag 29 september  Brugge. Kaas- en wijnavond.

Zaterdag 6 oktober    Zwijnaarde. Via Scaldeawandeling.
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Zaterdag 8 september  Hoegaarden. Johan Swinnen: 

         naar  Compostela, twee marathons per dag

Zondag 9 september   Hoegaarden. Open monumentendag.     

         Pelgrim voor één dag

Van 17 tot 20 september Leuven, Mol, Kuurne en Lokeren. 

         Info-avonden Compostela-aanbod       

         Govaka-Pasar

Vrijdag 12 oktober   Genk. Lezing Johan Swinnen
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 ’t Genootschap
nATionAAl - ACTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS

Sfeerbeelden van het Sint-Jakobsfeest in Kapellen, 25 juli
foto’s Jef Van Lint

Terugblik: het feest van Sint-Jakob in Kapellen
Afdeling Kempen zorgde dit jaar voor een feestelijke viering van het 
patroonsfeest van Jakobus de Meerdere. Op een snikhete zomerdag. 
Het onthaal in RVT Zonnewende was warm, niet door de hitte, maar 
door de hartelijkheid en de inzet van mensen, Christ'l en haar ploeg 
medewerkers. E.H. Willy De Bolle, o.s.c., ging een stemmige eucha-
ristieviering voor en ons pelgrimskoor Adalard van Aubrac, onder 
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leiding van Johan De Ridder, zorgde voor een voortreffelijke opluis-
tering. Na het middagmaal verspreidden de deelnemers zich in groe-
pen volgens de gekozen activiteit (een bezoek aan de Jakobskerk, het 
Arboretum van Kalmthout, de Smoldersklok en het Loopgravenpad). 
Om de dag af te ronden was er nog het café De Ware Jakob. Ware ont-
moeting.  

Citaten uit de mis, de preek, de toespraak van de voorzitter  
Deugden van een pelgrim:
"Als we geloven dat een glimlach sterker is dan elk ander wapen,
als we geloven in de kracht van een uitgestoken hand,
als we geloven dat wat mensen bijeenbrengt belangrijker is dan wat ze verdeelt,
dan worden wij pelgrim." (lezing)

"In onze jachtige tijd (...) is de deugd van geduld zo belangrijk. Geduld had 
ook de zaaier in de parabel nodig om het zaad de tijd te geven te ontkiemen, 
ook al zag de zaaier dat ontkiemen aanvankelijk niet."  Adriaan Roland Holst 
verwoordt het verder: 
"... maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien." (preek)

"Gastvrijheid is een van de waarden die we op de camino mogen ervaren. We 
voelen ons als pelgrim welkom in albergues, kloosters, kerken, andere sacrale 
plaatsen en ook bij onbekende bewoners langs de camino. Zij zien ons als pel-
grim, als vreemdeling,  graag komen. Wij zien jullie ook graag komen in Ka-
pellen. 
Welkom heten en welkom zijn ..." (voorzitter)
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oud-heverlee, zaterdag 24 november
Terugkomdag
Noteer nu al de datum van de terugkomdag in je agenda! Je kan er 
andere pelgrims ontmoeten, ervaringen delen, proeven van de cami-
nosfeer ...
De werkgroep Spiritualiteit biedt je, in samenwerking met de afdeling 
Leuven en het bestuur van ons Genootschap, een mooi programma.
De pelgrimswinkel is er die dag ook.  Pelgrims die een kopie van 
hun compostela doormailen naar luc.holsters@telenet.be krijgen 
op de terugkomdag een herinneringstegel.
Meer info over het programma in de ¡Hola! van september of oktober.

Élke zaterdag: infopunt! 
Het secretariaat van het Genootschap, Frederik de Merodestraat 18 in 
Mechelen, is elke zaterdag van 10 tot 16 uur open als infopunt, óók 
in juli en augustus, behalve op feestdagen en tijdens de kerst- en de 
paasvakantie. 
Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht 
voor te bereiden.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pel-
grimsgadgets kopen uit de pelgrimswinkel, een credencial-stempel-
boekje aanvragen en boeken uit de bibliotheek raadplegen.
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Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in 
Mechelen klaar om al je vragen te beantwoorden!
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Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 

Dit zijn de vrijwilligers, actief in augustus en september.

Zaterdag 4 augustus   Richard Asselberghs, Jan De Proft, 
         Hanny Pouderoyen en Annemie Vanderschoot
Zaterdag 11augustus  Jos Belmans, Emiel De Smedt, Martine Maes 
         en Rita Lootens
Zaterdag 18 augustus  Luc Demey, Daniël Dierickx, José Maes 
         en Lieve Mommens
Zaterdag 25 augustus  Andrea Grootaers, Luc Holsters, Jelle Nuyts 
         en Emmanuel Velghe
Zaterdag 1september   Richard Anthone, Patrick Maene, 
         Hanny Pouderoyen en Clark Trappeniers
Zaterdag 8 september   Inge Peeraer, Rene Henquet, Lieve Mommens 
         en Jacques Tack
Zaterdag 15 september  Luc Demey, Jan De Proft, Dees Van Caeyzeele 
         en Rita Lootens
Zaterdag 22 september  Willy Beyers, Emiel De Smedt, Jos Helsen 
         en Yvonne Roelof
Zaterdag 29 september  Daniël Dierickx, Patrick Maene, Robert Truyen 
         en Annemie Vanderschoot

infopunt zoekt informanten
Verleden jaar mochten we in het infopunt ca. 
900 (kandidaat)-pelgrims ontvangen.
Door het groeiende succes van het infopunt 
zijn we weer op zoek naar kandidaat-vrijwil-
ligers voor het infopunt.  Dé voorwaarde is 
uiteraard dat je ervaring hebt met een cami-
no en liefst met meerdere camino’s. Te voet 
of per fiets.
Zend je kandidatuur naar Jos Belmans, 
infopunt@compostelagenootschap.be.

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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Jakobusbladwijzer bij aankoop van een gids!
Als je een gids of een andere publicatie koopt bij onze pelgrimswinkel 
krijg je er, al enkele maanden, een bladwijzer bij van het Vlaams Com-
postelagenootschap. 
Een bladwijzer met de apostel Jakobus zoals hij present is op een 
eeuwenoude muurschildering in de koornis in het kerkje van Mont-
cherand in Zwitserland. 
(z.o. het artikel Montcherand, Zwitsers knooppunt op drie pelgrimswegen in 
De Pelgrim 119)

Jakobusfresco, romaanse kerk
Montcherand, Zwitserland www.vlaamscompostelagenootschap.be

Eglise de Montcherand
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 Genootschap-afdelingen
AFdelinG  AnTWeRPen
Terugblik: Monastica-weekend in Massembre
Al zijn het er nog te weinig, het is alleszins een pluspunt dat steeds meer 
afdelingen van het Compostelagenootschap af en toe een meerdaags 
wandel- of fietsweekend organiseren. 
Einde mei organiseerde afdeling  Antwerpen een weekend in Mas-
sembre (Heer-sur-Meuse). Een weekend met vier wandelingen en een 
kerkbezoek, vier wandelingen waarvan drie met een stukje van de Via 
Monastica. Soms makkelijk, soms pittig. Annick Bertels stuurde ons dit 
briefje:

Prachtig weer, 22 stappers uit heel Vlaanderen, berg en dal, de Maas, vlak par-
cours, pittige wandeling, nog een straffere tocht, elkaar helpen waar nodig, even 
bij onszelf stilstaan aan de hand van een mooie tekst in een rustige omgeving, 
pintje drinken, nog ééntje, aanschuiven aan tafel, af en toe iets vergeten, goed 
of minder goed slapen, Via Monastica, kerk van Bouvignes met zijn charmante 
parochieherder, mooie koeien, petanque en kubb, gezelligheid en vriendschap. 
Dat waren de ingrediënten van een geslaagd weekend!
Natuurlijk bedanken we Ludo (en Frank de Boosere) voor deze prachtige dagen 
en Heidi voor de fijne teksten.
En we bewonderen iedereen voor het niet aflatend doorzettingsvermogen.
We zien al uit naar het volgende wandelweekend!

Op weg naar de rotsen van Freyr.
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Maasvallei. De Via Monastica volgt van Namen tot voorbij Givet 
de oevers van de Maas.
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Hierges, het kasteel Vaucelles, St.-Antonius

Door de avontuurlijke Hermetonvallei ... Hermetonvallei. Rust, met een tekstje van de voorzitster.
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Givet. Mont d’Haurs. Pelgrims ontdekken een orchidee.

Bouvignes, kerkbezoek met de pastoor-norbertijnMont d’Haurs. In de ondergrond van het fort. Met aperitief.
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AFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, zaterdag 29 september
Kaas en wijn, met film
De film die je op de kaas- en wijnavond 
te zien krijgt, is een productie van vrije-
radioman Gunnar Walraeve, een film 
over de Voie de Vézelay tussen Vézelay 
en Limoges. Hij duurt 75 minuten. 
Vanaf 18 uur ben je welkom in de Ver-
pleegschool ZoWe, Barrièrestraat 2 in 
St.-Michiels-Brugge (achter het station 
van Brugge). 

Inschrijven door overschrijving van € 20 
op rekening BE62 0017 0228 8261 van 
Compostelagenootschap, 8000 Brugge.
Deuren om 18 uur. Film om 19 uur. 
Info: roland.de.brabander@gmail.com, 
0477 81 22 45
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Vézelay: Maria-Magdalenabasiliek



13

97
Augustus  2018¡HOLA!



AFdelinG GenT
zwijnaarde, zaterdag 6 oktober
Via Scaldeawandeling

Afdeling Gent pakt uit met een nieuwe aflevering 
van haar Scaldeawandelingen. Nu vertrekken ze in 
Zwijnaarde. De tocht loopt via Zevergem, de Schelde-
meersen en Gavere. Gavere waar de opstandige Gen-
tenaars in 1453 verloren van het Bourgondische leger 
van Filips de Goede. In Zevergem is er een caféstop. In 
Dikkelvenne een kapelstop: de St. Christianakapel. 
Van Gavere gaat het met de trein terug naar Gent-St.-
Pieters.

Afstand: ca. 20 km. 
Afspraak om 9.15 uur in Zwijnaarde, eindhalte tram 2 
aan de bibliotheek (Heerweg-Zuid). 
Terug in Gent-St.-Pieters om 18.02 uur.
Zeker niet vergeten: water!

Deelname:
Formule 1: soep, twee croque-monsieurs en groentjes, 
verrassingen onderweg en treinticket. Prijs: € 15.
Formule 2: eigen lunchpakket, verrassingen onder-
weg en treinticket. Prijs: € 5.

St.-Christianakapel, Dikkelvenne
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Inschrijven vóór 3 oktober via afdelinggent@compostelagenootschap.be 
of Johan De Ridder, 09 324 65 49 (na 18 u.)
Vermeld de gekozen formule! Betaling ter plekke.
Enkel leden zijn verzekerd.

Neogotisch beeld in de neogotische St.-Christianakapel. De heilige Hilduardus, 
benedictijn en missiebisschop in Vlaanderen (ca. 750) verwelkomt Christiana. 
De vermoedelijke dochter van een Engelse koning zal in Dikkelvenne een 
vroom leven leiden in de verdwenen abdij van Dikkelvenne. Beide heiligen zijn 
de patroonheiligen van Dendermonde. De relieken van beide heiligen bevin-
den zich daar in de O.L.Vrouwkerk.

De Via Scaldea volgt van Gent tot in Frankrijk grotendeels de Schelde. In de omgeving van onder meer Oudenaarde en Doornik wijkt ze daar 
wel van af.  Een logische route voor wie aan een lange Compostelatocht begint. Minder logisch voor een gewone wandeling. De wandeling van 
Gent wijkt er dan ook van af. Gelukkig maar.
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AndeRe oRGAniSAToRen
hoegaarden, zondag 9 september
Johan Swinnen: naar Compostela in de strijd tegen kanker
Professor Johan Swinnen liep in 2017 van Leuven naar Compostela. 
Twee marathons per dag, met in zijn rugzak honderden brieven van 
mensen die door kanker getroffen werden, de ‘Post voor Compostela'.
Op uitnodiging van het Davidsfonds Hoegaarden vertelt hij er het 
verhaal van zijn lange tocht, maar vooral heeft hij een hoopvolle 
boodschap voor al wie met kanker geconfronteerd wordt.

Aanvang om 20 uur in het Kapittelhuys, Houtmarkt 1.
Inkom: € 8. 
Inschrijven via hoegaarden@davidsfonds.net. Tegelijk stort je het 
deelnamebedrag op rekening BE65 0682 1602 5996 Davidsfonds Hoe-
gaarden.  
De opbrengst gaat integraal naar het Leuvens Kankerinstituut.
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Vader en zoon Swinnen bij de start van de lánge ‘marathon’ naar 
Compostela.

hoegaarden, 9 september
open Monumentendag: Pelgrim voor één dag. 
Open Monumentendag staat in Hoegaarden in het teken van Com-
postela. Zo verwonderlijk is dat niet, want zowel de Via Brabantica als 
de Via Monastica loopt door Hoegaarden. Bovendien staat de Open 
Monumentendag dit jaar in het teken van Europa.
Wandelaars en fietsers kunnen zich 'pelgrim voor één dag' noemen tij-
dens een uitgestippelde wandeling of fietstocht langs kerken en kapel-
len in Hoegaarden, Outgaarden, Rommersom, Hauthem en Meldert. 
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In de kerken van Hoegaarden, Meldert 
en Outgaarden kun je een tentoonstelling 
bekijken over Compostela, met deelname 
van plaatselijke Compostelagangers. Je 
krijgt een plan én een ‘gelegenheidsstem-
pelboekje’ bij de start in de Sint-Gorgoni-
uskerk in Hoegaarden.
  
Deelname is gratis maar giften voor het 
Leuvens Kankerinstituut zijn welkom.
* Wandelaars (25 km, 15 km, 12 km) 
 Vertrek in groep om 9 uur in de Sint-Gor-

goniuskerk, centrum Hoegaarden. 
 Individueel vertrek tussen 9 en 11 uur in 

dezelfde kerk.
* Fietsers (35 km)
 Alleen individueel vertrek. Kaart en 

stempelboekje kan je tussen 9 en 15 uur 
afhalen in de Sint-Gorgoniuskerk of in 
het Toeristisch Infopunt (Houtmarkt). 

* Automobilisten
 Een folder kan je tussen 9 en 15 uur afha-

len in de St.-Gorgoniuskerk.

Meer info: www.gemeentehoegaarden.be, 
toerisme@gemhoegaarden 
of Marleen Lefevre, 0474 86 09 15.

De St.-Gorgoniuskerk in Hoegaarden, in Vlaanderen een zeldzame rococoparel.

Rommersom. St.-Servatiuskapel
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leuven, maandag 17 september
Mol, dinsdag 18 september
Kuurne, woensdag 19 september
lokeren, donderdag 20 september
Info-avonden over het Govaka-Pasar Compostela-
aanbod
Na een pauze organiseert het reisbureau Govaka 
& Pasar dit jaar opnieuw  fiets-, mountainbike- en 
wandelreizen naar Compostela. Ook een enkele 
combinatie van wandelen en fietsen.
Om kennis te maken met het Santiago-aanbod or-
ganiseert Govaka & Pasar vier  infoavonden:
•	Maandag	17	september:	Leuven,	Blauwput,	
 Martelarenlaan 11A
•	Dinsdag	18	september:	Mol,	Hof	van	’t	Rauw	,	
 Kiezelweg 181.l
•	Woensdag	 19	 september:	 Kuurne,	 Sint-Pieters-

zaal, Brugsesteenweg 309
•	Donderdag	20	september:	Lokeren,	
 Trefpunt, Heiendestraat 16
Aanvang telkens om 19.30 uur.

Gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Meer info: www.govaka.be  of bij Govaka & Pasar, 
Urbain Britsierslaan 5,  1030 Brussel; 02 246 52 40.

Het ís gelukt!
M
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Genk, vrijdag 12 oktober
het verhaal van Johan Swinnen ... 
In Genk nodigde de Gezinsbond professor Swinnen uit om zijn ver-
haal te vertellen over zijn lange tocht als kankeronderzoeker, papa 
van een kankerpatiënt en Compostelaloper.
Aanvang om 20 uur in het Dienstencentrum Ter Hooie, Hooiplaats 
14/1. Welkom vanaf 19.30 uur.
Deelname: gratis maar een vrijwillige bijdrage voor het Leuvens Kan-
kerinstituut is meer dan welkom.
De twee boeken die Johan Swinnen schreef over zijn tocht en over 
kanker (ziekte, behandeling en onderzoek) zijn ook te koop. 
Inschrijven is niet noodzakelijk, maar om zeker te zijn van een plaats 
doe je dat best toch via limburg@gezinsbond.be. 

Professor Swinnen op training met zoon Pieter
KU

L

 Vlaanderen, europa, el mundo
lAnGS de PelGRiMSWeGen

nieuwe pelgrimsgidsen
* Wise Pilgrim Guides heeft nu ook een gidsje voor The caminos to Fi-

nisterre & Muxía. Veel logiesinfo, beperkte toeristische info, winkels 
e.a., algemene kaartjes, stadsplannetjes ... Prijs: ca. € 6.

 www.wisepilgrim.com
* De Britse collega's van de Confraternity of St. James pakken uit met 

een gratis downloadbare gids voor de Via Serrana, de weg van Gi-
braltar naar Sevilla. Nu ja, gratis. Denk wel aan een donativo. 

 www.csj.org.uk
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* Chemin de St-Jacques en Espagne. Des Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compos-
telle, de Franse versie van de klassieke Duitse gids van Rother voor 
de Camino Francés, is aan zijn vierde uitgave toe. Gewoon steen-
goed en handig zakformaat. Geschreven door een van de klassieke 
camino-auteurs: Cordula Rabe. 

 Prijs: ca. € 15. 
 www.rother.de 
* Van de Camino de Santiago. Guia del Camino de Invierno verscheen een 

vierde editie. De kwaliteit is ons onbekend. Niet algemeen verkrijg-
baar. Meer info vind je op http://caminodeinvierno.es. Prijs: ca. € 15. 

 De Camino de Invierno is een goed alternatief voor het laatste drukke 
stuk van de Camino Francés. Hij begint in Ponferrada. Ca. 210 km. 

 Er bestaat nog een tweede gids, uitgegeven door een ander Compos-
telagenootschap, de Guía del Camino de Invierno. Zelfde titel dus. De 
gids bestaat ook in het Engels: A detailed guide: The Winter Route to 
Santiago. Je kan deze gids inkijken op het infopunt, hij staat in de 
bibliotheek. Prijs: ca. € 20 en € 25. 

 www.caminodeinvierno.com 
* Bij de grootste uitgever van caminogidsen, het Conrad Stein-Verlag, 

verscheen de zestiende editie van Spanien: Jakobsweg Küstenweg, een 
gids voor de Camino del Norte van een al even grote camino-auteur, 
Raimund Joos. Even goed of beter dan de Rother-gidsen. Prijs: ca. € 15.

 www.conrad-stein-verlag.de
* Nog bij Conrad Stein verscheen de vijfde editie van Jakobsweg Mün-

chen – Lindau.  Kan toch ook, niet? Je vervolgt daarna je route door 
Zwitserland richting Le Puy. Prijs: ca. € 15. 

 www.conrad-stein-verlag.de
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* El Camino de Santiago por la Ruta de la Lana en la provincia de Guadalajara 
is een nieuwe gids verschenen bij Aache Ediciones. De route loopt van 
Alicante via Cuenca naar Burgos, ca. 700 km. De gids beperkt zich tot 
één provincie, een relatief klein stuk van de weinig belopen Ruta de la 
Lana. Prijs: ca. € 15. 

 http://aache.com 
*  Van nog een gereputeerde camino-auteur, Anton Pombo, verscheen 

bij Anya Touring de Guia del Camino de Santiago. Camino Inglés, een 
geheel nieuwe gids voor de Camino Inglés, van A Coruña (75 km) of 
Ferrol (118 km) naar Santiago.

 Prijs: ca. € 18.

https://www.guiasdeviajeanaya.es/guias-categorias/anaya-touring/camino-santiago/ 

Compostela: de Pórtico de la Gloria kan je weer bezoeken!
Niet alleen zijn de stellingen verdwenen voor de gerestaureerde 
katedraalgevel aan de Plaza de Obradoiro, je kan nu ook de romaanse 
gevel erachter, de Portico de la Gloria, opnieuw bewonderen.
Tien jaar is er aan de restauratie gewerkt, een dozijn restaurateurs 
kampeerden er permanent tussen de stellingen. Miljoenen zijn uit-
gegeven om dit kwetsbare, 850 jaar oude meesterwerk van Maestro 
Mateo opnieuw te laten schitteren met zijn unieke polychromie.
Dat het een erg kwetsbaar monument is wil zeggen dat het beter be-
veiligd moet worden. Het is dus gedaan met zomaar iedereen de hele 
dag door de Pórtico te laten lopen. Hoe dat precies zal gebeuren is nog 
niet helemaal duidelijk. 
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In een eerste fase kunnen maximum 25 personen vijftien minuten 
lang gratis de Pórtico bezoeken, van 8 tot 22 uur. Behalve als er litur-
gische diensten zijn en als klimatologische omstandigheden dat niet 
toelaten. Hevige regenval bv. In elk geval wordt dat aanschuiven en 
zal dat niet altijd lukken.
In een tweede fase, die begint in de herfst, krijgt de Pórtico een soort 
omhulsel. Hoe dat er precies uitziet en hoe dan de bezoeken zullen 
verlopen, is nog niet duidelijk. Het wordt voor de kathedraal alleszins 
een enorme opgave.
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Pelgrimswegen: kort
* Premio Elias Valiña. Na een pauze van drie jaar is de premie Elias Valiña 

dit jaar opnieuwe uitgereikt, en wel aan Compostelle 2000 (Parijs) en aan de 
Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. 

 De Premio is in de eerste plaats een waardering voor de bijdrage geleverd aan 
het pelgrimeren naar Santiago de Compostela en is ingesteld door de Xunta 
de Galicia. Hij is ook een blijvende hulde aan Elias Valiña, de pastoor van O 
Cebreiro die in de jaren tachtig van vorige eeuw begon met het opnieuw be-
wegwijzeren en beschrijven van de camino. 

 Het Vlaams Genootschap kreeg de Premio in 2011.
* Commerciële belangen. Rond de Camino spelen natuurlijk, zoals voor alle 

grote pelgrimstochten, commerciële belangen. Plannen voor routewijzi-
gingen zijn geregeld aanleiding tot allerlei conflicten. Maar horecamensen 
brengen soms ook valse bewegwijzering aan, aanleiding voor allerlei acties en 
oorlogen. Recent heeft Ponferrada de oorlog verklaart aan al wie foute beweg-
wijzering aanbrengt.

* Lourdes wil een meer gediversifieerd bezoekerspubliek. Zo was er onlangs 
voor het eerst het vertrek van een rit in de Ronde van Frankrijk. Lourdes pro-
beert ook al enkele jaren Compostelapelgrims te laten wandelen via het ma-
riale bedevaartsoord. 

 Op 13 en 14 oktober organiseren het Centre Internationale Jacquaire, de stad, 
de dienst voor toerisme e.a. voor de tweede maal de Rencontres Internationa-
les des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. 

 Op het programma  lezingen en rondetafels rond het thema On ne revient pas 
du chemin comme on est parti, maar ook wandelingen en zelfs een concert van 
de Baskische zangeres en peregrina Anne Etchegoyen.

 Voor twee dagen maaltijden, concert e.a. betaal je € 42.
 http://compostelle-lourdes.fr

Beeld van Elias Valiña in O Cebreiro

De grot en de kerk zijn je bekend, maar ook dit is Lourdes!
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logies langs de Spaanse pelgrimswegen  
www.caminodesantiago.consumer.es
www.caminosantiago.org  
www.camino.xacobeo.es
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.gronze.com
http://todosloscaminosdesantiago.com
www.verscompostelle.be 
www.wisepilgrim.com 
www.mundicamino.com
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Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. ’s Morgens heel vroeg. De eerste pelgrims vertrekken.Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Ontbijt.

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Diner.
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MediA, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

laat mij maar lopen: nieuwe nederlandse TV-serie
Er zijn elk jaar wel een paar zenders die uitpakken met televisiepro-
gramma’s en reeksen over de Camino. De voorbije maanden onder 
meer op de BBC en op de Spaanse televisie. Vrijwel elk jaar ook  een van 
de Nederlandse televisiezenders. 
Vandaag, 1 augustus, zendt seniorenomroep MAX op NPO1 de eerste 
aflevering uit van Laat mij maar lopen, een reeks over zeven mensen die 
vijfhonderd kilometer camino liepen in drie weken. Sommigen zien 
ontzettend af. Samen delen ze hun levensverhaal.
Aanvang om 21.25 uur. Daarna volgen nog drie wekelijkse afleve-
ringen.
Een trailer bekijken? 
Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=C_IpHJJNX48 De deelnemers: drie mannen en vier vrouwen, tussen 25 en 75 jaar.

M
A

X

león, tot 2 september
Muchos caminos
In het museum voor hedendaagse kunst, het MUSAC, kan je nog een 
maand een  tentoonstelling bekijken rond de Camino, of beter de vele 
aspecten van vele camino's: landschappelijke, spirituele, historische, 
culturele, een veelheid aan motieven en ervaringen  ...  Minder ver-
scheidenheid is er te vinden in de verschillende kunstvormen van de 
46 kunstenaars. Fotografie en videokunst domineren, naast een beetje 
schilderijen, beeldhouwwerk en installaties.   Maandag gesloten.
www.youtube.com/watch?v=ygtdiD9l1Ts 
www.musac.es Muchos caminos. Manjarin. Amando Caso.
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Santiago, tot 31 oktober
Caminantes
Ook in Santiago de Compostela loopt er een tentoonstelling met ‘cami-
nofotografie’ en wel van Tino Martinez  in het Museo de las Peregrina-
ciones. 
Op maandag gesloten. 
http://museoperegrinacions.xunta.gal/es

Ti
no
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Post voor Compostela
Het ‘grote avontuur’ van Johan Swinnen is aanleiding voor een 
tweede boek: Post voor Compostela. 
In dit boek krijg je het hele verhaal van de 32-daagse marathontocht 
naar Compostela te lezen. Een verhaal dat Johan Swinnen schreef 

in samenwerking met Chris Nijs. Chris begeleidde 
Johan en leidde het team tijdens de tocht naar Com-
postela als on-site manager. 
Met illustraties van Pieter Swinnen, de zoon van Jo-
han en kankerpatiënt. Hij is actief als tekenaar.
Het boek verscheen bij Houtekiet. Prijs: € 22. 
Ook verkrijgbaar als e-book: € 13.
Het eerste boek, De lange tocht. Er is hoop in de strijd 
tegen kanker verscheen bij 
Borgerhoff & Lamberigts. Daarin ligt de nadruk nog 
meer op kanker en kankeronderzoek.
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lezeRSBRieVen, BloGS  en zoeKeRTJeS

naar Santiago de Compostela én terug naar huis
Lieve Gommers is in het Compostelagenootschap onder meer actief 
in het infopunt en de werkgroep Spiritualiteit. Ze is al enkele maan-
den op stap en liet ons een maand geleden weten dat we haar blog-
adres mochten opnemen in ¡Hola!. Iets wat we erg graag doen, want 
Lieve maakt mooie teksten, heeft een boeiende blog.
"Eventueel mag je ook het adres van mijn blog opnemen in ¡Hola!: 
https://blogelisahlievecamino2018.wordpress.com." 
Toen ze ons een mail stuurde, in Carrion de los Condes,  was ze al 124 
dagen op stap: 
Twee weken geleden kwam ik in Santiago aan en daar besloot ik 
om niet meer westwaarts, maar naar het oosten (en het licht) te gaan. 
Ik wandel nu dus al 400 km tegen de stroom in ... 
Het oosten werd ondertussen het noorden. Een week geleden stak ze 
de Gironde over. 

Li
ev

e

uit de blog van Peter Jacobs
De jonge man … en de zee… 

Niet de titel van een nieuw lied van Dana Winner, maar opnieuw een 
goede omschrijving van hoe ik me hier voel vandaag in Limoges, op 
het einde van mijn tweede pelgrimstraject, richting Compostela, na 
bijna 360 km (totaal 1.057 km) en 400 extra fotootjes: ik voel me veel 
jonger, energieker, hoopvoller, gelukkiger, intenser, geloviger ... dan 
voorheen. De tweede pelgrimscirkel is rond, van de zusters in L’Espace 
Soubirious bij Bernadette in Nevers tot bij de zusters van Franciscus 
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van Assisi, de Clarissen aan de Saint-Etienne-basiliek van Limoges.
Vandaag inspireert de kadans van de rustgevende golfslag van de zee 
ook de hartslag van mijn leven en hopelijk blijft dat zo.
Morgen spoor ik via Parijs, de lichtstad van de liefde, terug naar mijn 
veilig slakkenhuisje in het Hemelrijk in Tessenderlo. Die liefde heb ik 
de voorbije veertien dagen versterkt, de liefde voor mezelf, de liefde 
voor en van mijn tochtgenoten, thuis en onderweg. De liefde voor de 
wonderbaarlijke natuur. Maar vooral de liefde van en voor de Heer.

2legs2compostela - Op zoek naar mezelf

Sinds vrijdag ben ik terug thuis van m’n 2de pelgrimsetappe van 
Nevers tot Limoges (periode 6/7 tot en met 20/7). Vorig jaar stap-
te ik het stuk van Tessenderlo/Averbode tot Nevers. Volgend jaar 
volgt Limoges - Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ik schreef, schrijf er een erg persoonlijke, ook spirituele pelgrims-
blog over: 2legs2compostela - op zoek naar mezelf. Je kan die blog 
raadplegen via www.pietrotardo.wordpress.com. Inmiddels is m’n 
fotoschat van deze pelgrimage opgelopen tot 1200 beeldimpressies. 
Warme pelgrimsgroet!
Peter Jacobs
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Back on Track
Oktober 2015 werd bij mij borstkanker vastgesteld waarna een zware 
behandeling volgde: borstamputatie, chemo, bestralingen, recon-
structie.
Ondertussen ‘sta’ ik er weer en stap ik deze zomer met mijn zoon An-
ton (18) van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela en 
daarna verder tot Fisterra en Muxía, in totaal 900 km.
De tocht is voor mij niet alleen een sportieve uitdaging, het is ook een 
tocht naar binnen, om uit te vissen hoe ik mijn leven nog meer ‘Back 
on Track’ kan krijgen na de zware periode. 
Daarnaast wil ik met mijn tocht ook aandacht vragen voor de bege-
leiding van kankerpatiënten en hun naasten tijdens, maar ook na de 
behandeling. Ik heb aan den lijve ondervonden dat het geen sinecure 
is om na zo'n zware behandeling je leven terug op de rails te krijgen. 
Daarom hebben we beslist om van onze pelgrimstocht een gespon-
sorde tocht te maken ten voordele van het Back-on-Track-fonds waar 
ik zelf veel aan heb gehad.

Je kan een kijkje nemen op de website van Anton: www.caminando.be.
Of op mijn blog: http://caminandobackontrack.blogspot.be.
Er komt tijdens de tocht ook een vlog. Dat vindt Anton veel cooler 
dan een blog. 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij de 
voorbereiding: de pelgrimszegen, de tips, de adviezen, de ervaringen 
op het secretariaat, de infodag, de lentewandeling enz.
Pelgrimsgroeten van Evelyne en Anton

Anton en Evelyne (links) naast de hospitaleros 
van de herberg in Los Arcos.
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uit een gastenboek …
Robert Truyen was onlangs tien dagen hospitalier in de Relais du Pèlerin 
Saint Jacques in Le Puy-en-Velay. 
In het gastenboek vond hij deze krachtige Duitse tekst:

Wer fragen will
muss erst mal die Frage formulieren

Wer den Weg sucht
muss erst mal anfangen und laufen

Wer sich selbst sucht
muss fragen und laufen …


