
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 

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

1

98
September  2018¡HOLA!

La Mesa, Grandas de Salime, Camino Primitivo. Mooie 17de-18de-eeuwse Maria-Magdalenakerk. Helaas, zoals zó dikwijls, gesloten. 
Dus geen kaarsje, geen gebedje, geen overpeinzingen ... Toch even stoppen, voor je aan de lange afdaling naar het stuwmeer begint.
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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.
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans, Ria Bruggen, Luc De Bolle, 
Roland De Brabander, Johan De Ridder, Jef Van Lint.  
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Luc De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela, 
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
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 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS



oud-heverlee, zaterdag 24 november
Terugkomdag
Noteer nu al de datum van de terugkomdag in je agenda! Je kan er andere pel-
grims ontmoeten, ervaringen delen, proeven van de caminosfeer ....
De werkgroep spiritualiteit biedt je, in samenwerking met de afdeling Leuven 
en het bestuur van ons genootschap, opnieuw een mooi programma. 
Na het welkomstwoord van de voorzitter volgen een spirituele boswandeling 
of de mijmeringen van de camino en het verhaal van de pelgrim en de thuis-
blijver. 
’s Namiddags staat onder meer een wandeling op het programma en krijgen 
jonge pelgrims het woord.
Locatie: Don Bosco, Don Boscolaan 15 in Oud-Heverlee. Van 10 tot 16 uur.
Je kan je eigen picknick meebrengen of er een bestellen. Soep krijg je alleszins. 
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.

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. 
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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 september en oktober.

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
Zaterdag 6 oktober   Jos Belmans, Andrea Grootaers, Martine Maes 
         en Jelle Nuyts
Zaterdag 13 oktober  Inge Peeraer, Paul Linders, René Henqet 
         en Clark Trappeniers
Zaterdag 20 oktober  Jan De Proft, Jose Maes, Jacques Tack 
         en Dees Van Caeyzeele
Zaterdag 27 oktober  Willy Beyers, Dirk De Smedt, Jos Helsen 
         en Annemie Vanderschoot

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.

Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in Mechelen 
klaar om al je vragen te beantwoorden!
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http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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zaterdag 22 september
de muskusos in het infopunt!
Van Paul De Marez, oud-voorzitter van het Compostelage-
nootschap, verscheen recent De Muskusos, een boek over zijn 
pelgrimstocht langs het Olavspad naar Trondheim. Voorin-
tekenaars komen hun boek afhalen, maar belangrijker is dat 
er die dag ook een speciaal infomoment is over het Olavspad 
in de Standonckzaal van het DPC, naast het secretariaat.
Aanwezige informanten:
Paul De Marez, Kortrijk-Trondheim (2016)
Geert Denys, Gavere-Trondheim (2014)
Karel Devriendt, Oslo-Trondheim (2014)
Alex Cusse, Sijsele Trondheim (2018)
Van 10 tot 16 uur.
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Compostelapionier Wilfried Wijn is niet meer
Enkele weken geleden overleed in Schilde Wilfried Wijn. Wilfried was een van de pioniers van het Vlaams Com-
postelagenootschap. 
Al in in 1980 reed hij met de fiets naar Compostela, nog voor de grote heropleving van de Compostelapelgrimage. 
Over Compostela én het lange-afstandsfietsen publiceerde hij meteen een boekje. Wilfried was onder meer actief 
bij Sporta en wilde al snel in dat kader een Jakobsbroederschap oprichten. Benedictijn Jean-Marie Mondelaers had 
een gelijkaardig idee maar de nadruk lag meer op geschiedenis en cultuur. Bij Wilfried ging het om het beleven 
van de tocht. In 1985 werd het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela opgericht. Wilfried Wijn nam 
de leding op zich van de broederschap, Jean-Marie Mondelaers werd secretaris van de overkoepelende vereniging. 
Nog tweemaal trok Wilfried naar Compostela, te voet.
Wilfried Wijn publiceerde tot voor kort in De Pelgrim ook bijdragen over vele aspecten van de grote pelgrimstocht.  
Een interview met met de pionier kan je nog nalezen in nr. 131 van De Pelgrim, verschenen in december 2017.
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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

 Genootschap-afdelingen
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Vézelay: Maria-Magdalenabasiliek
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aFdelinG GenT
zwijnaarde, zaterdag 6 oktober
Via Scaldeawandeling

St.-Christianakapel, Dikkelvenne
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Afdeling Gent pakt uit met een nieuwe aflevering 
van haar Scaldeawandelingen.Nu vertrekken ze in 
Zwijnaarde. De tocht loopt via Zevergem, de Schel-
demeersen en Gavere. Gavere waar de opstandige 
Gentenaars in 1453 verloren van het Bourgondische 
leger van Filips de Goede. In Zevergem is er een café-
stop. In Dikkelvenne een kapelstop: de St. Christia-
nakapel. 
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 groen-
tjes, verrassingen onderweg en treinticket. Prijs: € 15.
Formule 2: eigen lunchpakket, verrassingen onder-
weg en treinticket. Prijs: € 5.
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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.
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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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hoegaarden, zaterdag 8 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 ver-
haal 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 deel-
namebedrag op rekening BE65 0682 1602 5996 Davidsfonds Hoegaarden.  
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, zondag 9 september
open Monumentendag: Pelgrim voor één dag. 
Open Monumentendag staat in Hoegaarden in het teken van Compos-
tela. Zo verwonderlijk is dat niet, want zowel de Via Brabantica als de Via 
Monastica loopt door Hoegaarden. Bovendien staat de Open Monumen-
tendag dit jaar in het teken van Europa.
Wandelaars en fietsers kunnen zich 'pelgrim voor één dag' noemen tijdens 
een uitgestippelde wandeling of fietstocht langs kerken en kapellen in 
Hoegaarden, Outgaarden, Rommersom, Hauthem en Meldert.



andeRe oRGaniSaToRen
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In de kerken van Hoegaarden, Meldert en Outgaarden kun je een ten-
toonstelling bekijken over Compostela, met deelname van plaatselijke 
Compostelagangers.
Je krijgt een plan én een ‘gelegenheidsstempelboekje’ bij de start in de 

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

Rommersom. St.-Servatiuskapel

So
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Sint-Gorgoniuskerk in Hoegaarden. 
Deelname is gratis maar giften voor het Leu-
vens 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 kun 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
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leuven, maandag 17 september
Mol, dinsdag 18 september
Kuurne, woensdag 19 september
lokeren, dondeerdag 20 september
Infoavonden over het Govaka-Pasar Compostela-
aanbod
Na een pauze richten Govaka & Pasar dit jaar op-
nieuw  fiets-, mountainbike- en wandelreizen naar 
Compostela in. Ook een enkele combinatie van 
wandelen en fietsen.
Om kennis te maken met het Santiagoaanbod orga-
niseert Govaka & Pasar vier  info-avonden. 
- Maandag 17 september: Leuven, 
 Blauwput, Martelarenlaan11A
- Dinsdag 18 september: Mol, 
 Hof van ’t Rauw , Kiezelweg 181.l
- Woensdag 19 september: Kuurne, 
 Sint-Pieterszaal, 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!
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Genk, vrijdag 12 oktober
het verhaal van Johan Swinnen ... 
In Genk nodigde de Gezinsbond professor Swinnen uit om 
zijn verhaal te vertellen over zijn lange tocht als kankeron-
derzoeker, 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 Leu-
vens Kankerinstituut 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
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nieuwe pelgrimsgidsen
* De Camino Ignaciano is geen Jakobsweg maar ook een goed georganiseer-

de camino in het noorden van Spanje. Een camino van Loyola, geboorte-
plaats van Ignatius, stichter van de jezuïeten, naar Manresa nabij Montser-
rat. Zevenentwintig dagen door het Baskenland, Rioja, Navarra, Aragon 
en Catalonië. Recent verscheen Chemin Ignatien, een Franstalige gids voor 
deze camino. Behalve route-informatie vind je in dit boek ook pistes voor 
een spirituele weg. Prijs: ca. € 20. 

 www.editionsjesuites.com.
 Zie voor de route ook www.caminoignaciano.org.
* Ook Rother heeft nu een handige gids voor de Camino Primitivo, van Ovie-

do via Lugo naar Santiago. Je vindt in deze gids van Cordula Rabe ook de 
beschrijving van de verbinding tussen de Camino del Norte (Villaviciosa) 
en Oviedo, enkele varianten en ook de route naar Fisterra en Muxía. Prijs: 
ca. € 15. 

 www.rother.de 
* Nog bij Rother verscheen de eerste editie van een gids voor de Franziskus-

weg, 600 km van Firenze via Assisi naar Rome. Prijs: ca. € 15. 
 www.rother.de 
* Bij Conrad Stein, die andere uitgever van kleine, handige, vooral Duitsta-

lige wandelgidsjes, verscheen de elfde editie van Frankreich: Jakobsweg Via 
Podiensis. Even handig als de Rother-gidsen, met logieslijsten, kleine, han-
dige kaartjes, reliëfprofielen en alternatieven. Prijs: ca. € 17. 

 www.conrad-stein-verlag.de

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen
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Via limburgica: even opletten!
De brug over het Albertkanaal tussen het Park Hoge Kempen en 
Munsterbilzen op de N730 wordt in oktober afgebroken. Een nieu-
we brug is er niet voor juni 2019. 
In de gids Via Limburgica & Via Monastica (2014), halfweg p. 21, 
na “ ... naar een industrieterrein.”  wordt het: Volg de Nieuwpoort-
laan en daarna de Oosterring telkens naar rechts. Op de rotonde 
stap je richting kanaal. Hier moet je over de brug. Ondertussen 
heb je allicht de wegomlegging voor fietsers naar knooppunt 104 
gezien. Volg die tot bijna het einde van de Taunusweg. Net voor de 
volgende rotonde sla je rechts af in de Oude Tramweg. En loop je 
verder p. 21.

Kort pelgrimswegen
* De Xunta de Galicia publiceerde een Guía de Emergencias. Alles komt 

aan bod: uitrusting, voorbereiding, blaren, tendinitis, zonnebrand 
en bosbrand ... Voor zover ons bekend (voorlopig) alleen in het 
Spaans.

 www.turismo.gal/docs/mdaw/mzmx/~edisp/turga331848 pdf?langId=es_ES
* Revista Catedral de Santiago. De kathedraal van Santiago de Com-

postela heeft nu een eigen gratis tijdschrift, onder meer verspreid 
via het pelgrimsbureau, het kathedraalmuseum en de toeristische 
dienst. In het eerste nummer vind je onder meer artikels over de 
Pórtico de la Gloria, 90 jaar kathedraalmuseum, het functioneren 
van het pelgrimsbureau en een interviewtje met de bisschop. 
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* Santiago aan het wad. Pelgrimeren in Friesland is een film die een impres-
sie wil geven van het Friese landschap en de mogelijkheden voor pel-
grims. De Sint-Jacobiparochie aan het wad is de Friese tegenhanger 
van Santiago de Compostela. 

  Je kan de film hier bekijken.
* Sint-Martinusroute. In Europa, en Vlaanderen, wordt al een tijdje ge-

werkt aan de ontwikkeling van Martinusroutes, onder meer van 
Utrecht naar Tours, via Amiens en Parijs. De gemeente Beveren-Waas 
is trekker van het Project. De route maakt vooral gebruik van GR-pa-
den en is nog in volle ontwikkeling. Tours ligt op de weg naar Com-
postela. Sint-Maarten die zijn mantel deelt is als parochiepatroon veel 
populairder dan Sint-Jakob.

* Op tocht met Franciscus. TAU, Franciscaanse spiritualiteit vandaag, or-
ganiseert wandelingen, gezinsdagen, tochten en vakanties. In de on-
even jaren is er altijd een tocht voor gezinnen met kinderen. Dus ook 
volgend jaar, en wel van 7 tot 19 juli. 

 Meer info vind je op www.franciscaansleven.be/gezinstocht.html. 
* Irún, start van de Camino del Norte, kreeg eindelijk een betere, wat 

ruimere albergue. Jakobi vind je nu in de Calle Lesaka 1, vlakbij het 
oude adres. Er zijn drie slaapzalen met samen zestig bedden en een 
extra kamer. Nog altijd donativo. Ontbijt kan je ook krijgen. Ook do-
nativo.

* De gemeente Benidorm en een lokaal genootschap realiseerden een ei-
gen camino die je naar de Camino del Sureste/Ruta de la Lana brengt. 
Een monoliet in Benidorm werd recent als startpunt ingezegend.

www.caminosantiago.org, www.gronze.com, http://ferranescudero.blogspot.com/2012/11/camino-santiago-desde-benidorm.html?m=1

Benidorm: niet enkel playa, ook mooi om te wandelen – 
eens je buiten het cenrum bent.

https://www.youtube.com/watch?v=votogvkH1YU
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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

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Peregrina, moeder 
en enkele maanden ook onderwijzeres voor eigen zoon.

Los Arcos. Van12 tot 22 uur pelgrims aan de balie.

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Inpakken!
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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. Ook plaats voor enkele tentjes.

Los Arcos. Albergue Isaac Santiago. Ontbijt.
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open Monumentendag
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is het op zondag 9 september open 
monumentendag. In Wallonië ook op zaterdag 8 september. Het loont 
altijd de moeite om te grasduinen in het aanbod. Er valt altijd iets te be-
leven wat je tijdens gewone bezoekdagen niet kan beleven. 
Zo kan je bv. in de Antwerpse St.-Jakobskerk uitzonderlijk ook de to-
ren beklimmen tussen 14 en 17 uur. 
Welke Jakobskerken en andere kerken je gewoon bezoeken kan, dat 
vind je op de site van Open Kerken.
www.openmonumentendag.be,
www.journeesdupatrimoine.be, http://openkerken.be

Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

Vredesbeiaard
Vlaanderen krijgt er een nieuwe beiaard bij, en wel een vredes-
beiaard in de norbertijnenabdij van Park in Heverlee. Op 11 
november wordt de beiaard ingehuldigd, honderd jaar nadat de 
klokken in België luidden om de herwonnen vrede. De komst 
van de beiaard is de aanleiding voor de tentoonstelling Religie. 
Helend.Verdelend. Is religie, naast een bron van vrede, ook een 
bron van verdeeldheid en geweld? En hoe kunnen in tijden van 
pluralisme, religie en levensbeschouwing net de dialoog tussen 
mensen van verschillende achtergronden bevorderen?
Voor wie de beiaardklokken van dichtbij wil bewonderen: de 
veertig klokken komen aan op maandag 10 september. Don-
derdagochtend worden ze naar boven in de toren gehesen.Het begon allemaal in de twaalfde eeuw toen Godfried met de Baard, graaf van 

Leuven en hertog van Brabant, zijn jachtpark schonk aan de norbertijnen ...
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De klokken wegen samen negen ton en worden gestemd in midden-
toonstemming, zoals dat in de baroktijd gebruikelijk was.
De Parkabdij ligt op de verbindingsroute tussen de Via Brabantica en 
de Via Monastica. 
www.parcum.be 

Fotowedstrijd: de kleuren van de camino
Voor het derde jaar organiseert Correos, de Spaanse posterijen, een 
fotowedstrijd over de camino. Het thema dit jaar is De kleuren van de 
camino.  Ook niet in Spanje wonende pelgrims/fotografen mogen dit 
jaar actief deelnemen. Ze kunnen foto’s inzenden én op ingezonden 
foto’s stemmen. Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn en hun 
foto’s mogen niet ingezonden zijn voor andere fotowedstrijden.
Inzenden doe je via de Facebookpagina van Correos, ten laatste op 30 
september. Behalve je correspondentiegegevens moet de ingezonden 
foto een kleur-gerelateerde titel meekrijgen en de vermelding van de 
maand waarin de foto is genomen.
 www.facebook.com/elcaminoconcorreos/app/348965542308693/ 

laat mij maar lopen 
De vierdelige reeks Laat mij maar wandelen op de Nederlandse televi-
sie is voorbij. Een reeks over de ‘avonturen’ van zeven Nederlanders 
tussen 25 en 75 jaar op de Vía de la Plata. Niet slecht maar de nadruk 
ligt wel op wat die zeven mannen en vrouwen meemaakten. Er is nau-
welijks contact met Spanjaarden en evenmin met andere pelgrims ...
Je kan de vier uitzendingen nog altijd bekijken:

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/443189/Laat_Mij_Maar_Lopen.html
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Stapmaat gezocht, nu
Mijn naam is Tom Van Bogaert, 50 jaar. De rugzak staat klaar. Ik heb 
al een deel van de St.-Jakobsroute gedaan. Ik zoek iemand om, nu in 
september, de route te beginnen van Brugge tot Amiens.  0498 50 75 79

olavspad
Mijn derde pelgrimstocht deze zomer heb ik gewandeld in Noorwegen. 
De inspiratie hiervoor vond ik in De Pelgrim ...
Deze pelgrimstocht heb ik ervaren als een zeer rustige tocht wat het aan-
tal pelgrims betreft, maar het was ook een zware en warme tocht door 
de uitzonderlijke hoge temperatuur.
De tocht van Oslo naar Trondheim is zeer mooi, eindeloze natuur, boe-
renland, meren, het ruige Dovrefjell, moeras en veen, bossen en bessen 
... Bijna altijd wandelde ik alleen. Één dus met mezelf en mijn rugzak! 
Onderweg heb ik dikwijls overnacht in een pelgrimsherbergen, een 
gjestehus, B&B ..., allemaal even vriendelijk, bezorgd en met bewonde-
ring voor de pelgrim.
Het afdalen naar het Trondheimfjord en de kathedraal van Nidaros 
geeft een heel ander gevoel dan het binnenkomen in Santiago. Het 
straalt rust uit. Pas in het Pilegrimssenter Nidaros had ik het gevoel van 
‘aangekomen’ te zijn en andere pelgrims te ontmoeten.
De 321 km (3x de trein ) van  deze tocht was weer eens een heilzame, 
innerlijke en spirituele tocht naar mezelf en naar de geschiedenis van 
St.-Olav.
Gerda Maes

lezeRSBRieVen, BloGS  en zoeKeRTJeS
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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 liep te voet naar Compostela en te voet terug naar huis ... Zes 
maanden!
Het hele verhaal kun je nog lezen op haar blog
https://blogelisahlievecamino2018.wordpress.com.
Mooie teksten, maar niet alleen mooie teksten, dikwijls ook teksten 
die je aan het denken zetten! Aanbevolen!

Camino in de Westhoek
In Frans Vlaanderen/de Westhoek  is er een vrij nieuwe camino van 
Hondschoote naar Saint-Omer, een kleine 100 km.
Met drie kleinkinderen, hun mama en opa en oma,  hebben wij en-
kele etappes gelopen.
Het was een heerlijke ervaring,  verzorgde en gerieflijke refugios, zeer 
goede bewegwijzering, behulpzame en vriendelijke organisatoren. 
Ideaal voor mensen die niet ver van huis een authentieke camino-
ervaring willen  beleven. Daarom een beetje ‘reclame’.
Dirk Willems  en Chris Hermans
http://pelerinsduwesthoek.e-monsite.com
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oproep voor kraanvogels
Sigrid en Philippe uit Gent zijn begonnen aan de derde en laatste etap-
pe van hun sponsortocht. Ze wandelen van Sahagún via Compostela 
tot Fisterra en Muxía en terug naar Santiago. Voor deze tocht van meer 
dan 600 km proberen ze zoveel mogelijk kraanvogels te verzamelen …
Het is Katrien, een patiënte die door Sigrid in het ziekenhuis werd be-
geleid, die hen op het idee bracht om de kraanvogel tot symbool van 
hun queeste te dopen. Kraanvogels hebben in vele culturen een sterk 
positieve symbolische betekenis. 
Sigrid en Philippe hopen stiekem dat ze duizend kraanvogels kunnen 
verzamelen. Stiekem hopen ze zelfs dat het er meer dan duizend zul-
len zijn … 
Mail je intenties, wensen, dromen of verlangens van jezelf of andere 
mensen door naar bafort.ceulemans@gmail.com, zij schrijven ze ano-
niem over op een kraanvogel. Eind september zullen ze alle verzamel-
de kraanvogels (na een verbrandingsritueel) uit laten vliegen bij hun 
aankomst aan de Mariakapel op de kliffen van de Costa da Morte in 
Muxia.
Een duwtje in de rug kan ook nog altijd. De aardappelboeren van Kis-
huara in het Andesgebergte in Peru zijn je nu al dankbaar. 
Stort je bijdrage op het rekeningnummer van TRIAS,  BE45 7363 3333 
3389 met de mededeling: QUEESTE 50. Stortingen vanaf  € 40 geven 
recht op een fiscaal attest. Sigrid en Philippe zorgen vervolgens voor 
een verslag. 
Zie voor het project in Peru ook ¡Hola! 86 of https://www.trias.ngo.



23

98
September  2018¡HOLA!

Via Podiensis per fiets
Een paar weken geleden fietste ik een deel van de Via Podiensis: van 
Le Puy tot Cahors.   
Ik heb gedetailleerde tracks op basis van het boek La Voie du Puy à 
Vélo en zelf uitgezochte varianten en zijsprongen:
 - hoofdroute: Le Puy – Conques – Figeac – Cahors
 - zijsprong naar de kapel Rochegude
 - variante Conques – Figeac aansluitend met de GR 65  (wat ik deed: 
  moeilijker, vooral de beginklim na Conques)
 - variante naar Cahors via de vallei van de Lot (makkelijker)  
Liefhebbers mogen  met mij contact opnemen:  0479 27 07 78, 
luk_willems@skynet.be.

Conques: uit het prachtige tympaan van de abdijkerk. 
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Wandelkar te koop
Wandelkar Wheelie V van het 
merk Radical design. Zo goed 
als nieuw, zes dagen gebruikt. 
Prijs nieuw € 620, nu € 570. 
Info: Hilde Cools, 0478 99 26 47,  
hilde.cools@hotmail.com


