
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Wie al naar Compostela wandelde, kent deze plek: de Monte do Gozo met het monument dat er in 1993 is geplaatst ter herdenking van het bezoek 
in 1989 van Johannes-Paulus II aan de Wereldjongerendagen.
Nog vijf kilometer en je bent in Santiago de Compostela. Met wat geluk kun je van hier de kathedraal al zien. 
Ook de Codex Calixtinus heeft het er al over: de Mons Gaudii - in het Frans Mont de Joie - is dezelfde plek. Pelgrims liepen in de middeleeuwen 
vanaf hier blootsvoets naar het graf van de apostel.
Pelgrims – of in het algemeen wandelaars of fietsers – hebben nogal de neiging om bijna alleen bij mooi, zonnig weer foto’s te nemen. Maar ook bij 
regen, sneeuw of miezerig weer kan je sfeervolle beelden maken!
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 ((Monte de Gozo))
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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, Christ’l Beyens, Ria Bruggen, Alex Cusse, 
Luc De Bolle, Roland De Brabander, Johan De Ridder, Ferdi Mattys, Herman Troukens, 
Jeanine Van Dijck, 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

in deze  ¡hola!

’t Genootschap 

Werkgroepen - Nationaal       5

afdelingsnieuws 

Afdeling Brugge-Kust        12

Afdeling Kempen          13

Afdeling Leuven          14

Afdeling Limburg          16

Afdeling Zenne-Dender        16

Andere organisatoren        17

Vlaanderen, europa, el mundo 

Langs de pelgrimswegen        18

Media, erfgoed, concerten       26

lezersbrieven, Blogs en zoekertjes    31

KalendeR GenooTSChaP

Vrijdag 9 november   Denderleeuw. Pelgrimsavond

Zaterdag 17 november  Gent. Infodag

Zaterdag 17 november  Brugge. Bezoek aan de Potterie

Zaterdag 24 november  Oud-Heverlee. Terugkomdag

Dinsdag 27 november  Kapellen. Sébastien naar Jeruzalem

Donderdag 29 november Genk. Pelgrimsavond

Zaterdag 8 december  Schoten. Infodag

Zaterdag 15 december  Brugge. Terugthuisdag

Zaterdag 15 december  Meldert. Wandeling en veel meer  ...

KalendeR andeRe oRGaniSaToRen

Zaterdag 3 november  Oud-Elsloo. St.-Hubertuswandeling

Zaterdag 27 november  Mechelen. Lezing Johan Swinnen



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

3

100
november  2018¡HOLA!

honderd nummers! het kan nog beter!
Een bijzonder lieve lezer stuurde ons een foto van een fles cava, merk ¡Hola!. Het etiket 
heeft hij wat bijgewerkt. Hij wil ons duidelijk aansporen om een glas te drinken op het 
honderdste nummer. En op de volgende honderd. Drinken jullie mee? 

Wij denken dat het Compostelagenootschap dat verdient. Maar dat wil niet zeggen dat 
het niet beter kan! Dat kan altijd. Alleen hebben we jullie hulp daarvoor nodig! Kriti-
sche opmerkingen, goede foto’s, vergelijkingen met andere publicaties, ervaringen en 
problemen waar je in ¡Hola! (en elders) vrijwel niets over leest, noem maar op  ...
Dank voor jullie hulp. Met veel plezier besteden we een hele dag aan het lezen van alle 
mails!

Wie wil weten hoe de eerste ¡Hola! eruit zag, die kan die hier aanklikken
https://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/128/HolaMailnr1.pdf 
Als lid kan je overigens, na inloggen, nog altijd bladeren in de honderd verschenen 
nummers.

Het eerste nummer verscheen in 2007. Vijf jaar lang verschenen vier nummers per jaar. 
Van 2012 tot 2014 werden dat elf nummers en sinds 2015 zijn dat er twaalf die stipt op 
de eerste dag van de maand verschijnen. Met de jaren verbeterde de vormgeving, ver-
schenen er veel meer foto’s, sleutelden we aan de eindredactie en probeerden we meer 
te luisteren naar de wensen van afdelingen en vooral de gewone pelgrim. 

Met jouw steun doen we verder!
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lidgeld: een klein beeje meer
Vanaf 1 december zijn dit de lidgelden van het Vlaams 
Compostela-
genootschap:
- binnenland, met domiciliëring: € 30
- binnenland, zonder domiciliëring: € 32
- buitenland, met domiciliëring: € 40
- buitenland zonder domiciliëring: € 42.

Je betaalt niet meer voor een kalenderjaar maar voor de 
twaalf maanden volgend op je aansluiting.
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naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS



oud-heverlee, zaterdag 24 november
Terugkomdag
Mooie ervaringen moet je kunnen delen! Op de terugkomdag kan je in een 
aangename sfeer medepelgrims en thuisgebleven partners ontmoeten. 
Programma
9 uur   Onthaal met koffie en thee
10 uur  Welkomstwoord en stemmingsmoment
10.15 uur Keuze uit:
    *  Spirituele boswandeling
     In  kleine wandelgroepen delen we pelgrimservaringen.
    *  Mijmeringen
     Jan de Proft verstaat de kunst om ervaringen in een krach-  

    tige, beeldende en poëtische taal te vangen. In zijn Mijme-  
    ringen put hij uit zijn jarenlang pelgrimsverleden en reflec- 
    teert hij op zijn relatie met de natuur, plaatsen en mensen   
    die hem dierbaar zijn, en ook God. 

     Met foto’s van Nico Bringmans.
     Mijmeringen van Jan de Proft en beelden vanNico 
     Bringmans vind je op dit filmpje: 
     https://www.youtube.com/watch?v=FkWUbJLUNcM.   

   *  De pelgrim en de thuisblijver 
     Ook de thuisblijver heeft zijn/haar verhaal, een ander 
     verhaal dan dat van de pelgrim maar soms even diepgaand. 

De terugkomdag: een dag om de heerlijkheden van je tocht nog 
eens op te warmen. Een dag om te luisteren naar de verhalen 
van pelgrims en partners die thuis de tocht meemaakten.
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Wie vooraf een kopie van zijn compostela stuurt naar onze 
secretaris krijgt op de terugkomdag een gratis herinneringste-
gel. Of je kan die op zaterdag ophalen op het secretariaat. Te-
gels sturen we niet op. Adres secretaris: Luc Holsters, Lange 
Akkerstraat 26, 2800 Mechelen.
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     Ook voor de thuisblijver is er een vóór en een ná de tocht. 
     Het getuigenis van een koppel – een pelgrim én een thuisblijver 
     – is de aanzet om ervaringen te delen.
    *  Café De ware Jakob
     Ervaringen en foto’s … uitwisselen.
12 uur   Soep en eigen of bestelde picknick
     Uitreiking herinneringstegel 2018
13.45 uur Keuze uit:
    *  De waarden van de Camino 
     Gastvrijheid, solidariteit, duurzaamheid, diversiteit, spiritualiteit ... 
     zijn enkele waarden die pelgrims tijdens hun camino ervaren. 
     Ook jij? En ben je deze waarden na de camino anders gaan beleven?  

    Een uitgelezen mogelijkheid voor pelgrims die diepgang zoeken.
      *  Wandeling 
  We wandelen naar La Foresta in Vaalbeek. Halfweg, in 
  Pro Arte Christiana, vertelt minderbroeder-beeldhouwer
  Rik Van Schil ons over zijn sobere en krachtige beelden,
  geïnspireerd op het leven van St.-Franciscus. 
  Wellicht tot 16.30 uur.
  www.franciscaansleven.be/beeldhouwer-rik-van-schil.html 
*  Jonge pelgrims aan het woord
  Enkele jongeren vertellen kort over hun camino. 
  Een jongere ging met zijn ouders op stap, een andere 
  alleen en een paar met de school. Daarna kunnen alle 
  aanwezigen in een dialoog elkaar echt ontmoeten.  
*  Café De ware Jakob: ervaringen en foto’s uitwisselen.
16 uur Einde
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Tussendoor is de pelgrimswinkel open.

Waar?
Don Bosco, Don Boscolaan 15, Oud-Heverlee. 
Vlak bij de Waversebaan. Gps: tik Kloosterdreef 
in.
Openbaar vervoer: buslijn 337 Leuven-Waver. 
Vertrek Leuven-Station: 8.11, 9.15, 10.11 uur. 
Halte: Don Bosco.  
Terug naar huis: 16.32, 17.32 uur.

Deelname
Deelname: € 5, met lunch € 11. 
Over te schrijven op rekening BE06 2800 5620 
0322 van het Vlaams Compostelagenootschap.
Inschrijven doe je vóór 18 november met het 
formulier dat je hier kan aanklikken. 

Stuur dat  naar terugkomdag@compostelagenootschap.be. Of stuur 
het naar Herman Troukens, Kriesberg 52, 3221 Nieuwrode.
Pas na ontvangst van het formulier en na overschrijving van het ver-
schuldigde bedrag ben je effectief ingeschreven. 
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https://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulier%20terugkomdag%202018%20.docx
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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.

Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in Mechelen 
klaar om al je vragen te beantwoorden!
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Dit zijn de vrijwilligers, actief in november en december:

Zaterdag 3 november Lieve Mommens, Emiel De Smedt, Rita Lootens, 
        Jean Smeets, Madeleine Pinxten
Zaterdag 10 november Luc Holsters, Yvonne Roelof, Luk Pauwels, 
        Daniël Dierickx, Emmanuel Velghe
Zaterdag 17 november Paul Linders, José Maes, Lieve Gommers, 
        Annemie Vanderschoot
Zaterdag 24 november Marc Frederickx, Jacques Tack, Clark Trappeniers, 
        Willy Beyers
Zaterdag 1 december  Robert Truyen, Martine Maes, Marianne Van Hoof, 
        Jelle Nuyts, Alex Cusse
Zaterdag 8 december Jan De Proft, Jos Helsen, Richard Anthone, Inge Peeraer
Zaterdag 15 december  Rene Henquet, Andrea Grootaers, Luc Demey, Jos Belmans
Zaterdag 22 december Emiel De Smedt, Jacques Tack, Yvonne Roelof, 
        Patricia Duprez, Luc Demeulenaere
Zaterdag 29 december Kerstvakantie, geen infopunt. 

Informatie over de concrete Compostela-
ervaringen van onze medewerkers vind je 
op www.compostelagenootschap.be onder 
Infopunt. Je kunt ze ook hier aanklikken: 
Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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Gent, zaterdag 17 november
infodag voor kadidaat-pelgrims
Waarom naar Santiago de Compostela? 
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een 
spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Waar vertrekken? Langs welke weg? Hoe 
vind ik een bed? Rugzak? Uitrusting? Waar vind ik een goeie gids? 
En een stempelboekje?  Hoe geraak ik terug naar huis? En mijn fiets?
Wat kost dat allemaal? Kan ik dat wel aan?Hoe bereid ik mij voor? 
En het thuisfront?  Op zo vele vragen probeert het Vlaams Composte-
lagenootschap een degdelijk antwoord te bieden.  
Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde 
traditie.

Programma
10.00 u. Warm onthaal
10.30 u. Verwelkoming
10.45 u. Presentatie: Op weg naar Santiago
11.30 u. Presentatie: Een ervaren pelgrim vertelt
12.15 u. Lunch met meegebrachte picknic, of belegde broodjes, 
    soep en drank ter plaatse te verkrijgen
13.15 u. Presentatie: De tocht in de praktijk, aparte sessies voor 
    stappers en fietsers
14.15 u. Pelgrimsforum. In een informele sfeer nodigen ervaren 
    pelgrims je uit aan diverse thematafels.
17.00 u. We ronden af.
Onze ledendienst en de pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.
Alle nodige gidsen kan je ter plaatse kopen.

Infodagen: antwoorden op (bijna) alle pelgrimsvragen ...!
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Waar?
Sint-Barbaracollege,Savaanstraat 33, Gent.
Zeer goed bereikbaar: 
* Per trein/tram: voor het Sint-Pietersstation neem je best tram 1 

(Wondelgem of Evergem) / halte Savaanstraat, of tram 2 richting 
Melle Leeuw (halte Vogelmarkt).

* Met de wagen: opgelet, de Savaanstraat ligt in een verkeersvrije zone!
 Je kan de stad inrijden via Gent Zuid en parkeren in parking Zuid.
 Je kan ook via de stadsring R40 de Kortrijksepoortstraat inrijden 

en vervolgens via de Nederkouter naar parking Savaanstraat rijden 
(250 m van de school).

 Je kan ook verder rijden naar parking Kouter.

Inschrijven
Deelname is gratis. Stuur voor 15 november een mail naar:
afdelinggent@compostelagenootschap.be 
of schrijf naar Johan De Ridder, Woeringenstraat 71, 9000 Gent;  
09 324 65 49.
Vermeld naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.

Je kan niet op 17 november? 
Er zijn nog infodagen, op 8 december in Schoten (zie hieronder), 
op 19 januari in Genk, op 16 februari in Leuven. 
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Schoten, zaterdag 8 december
infodag
Het programma is identiek aan de infodag in Gent. 

Waar?
Don Bosco, Hendrik Consciencestraat 2B. 
Zeer goed bereikbaar.
* Trein naar Antwerpen-Centraal. Vervolgens op 

de Rooseveltplaats, perron 32, bus 610, 620 of 
621. Halte Kerkhof. 

* Wagen: parking vlakbij op het marktplein.

Inschrijven
Deelname gratis. Inschrijven vóór 30 november 
via  afdelingkempen@compostelagenootschap.be 
of schrijf naar Christ’l Beyers, Tarwestraat 16, 2900 
Schoten;  0473 68 28 79. 
Vermeld naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of 
fietser’.
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aFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, zaterdag 17 november
Bezoek aan de Potterie
Ook in de Potterie kon je in de middeleeuwen als pelgrim overnach-
ten. De ziekenzalen van weleeer zijn nu gevuld met kunstwerken, 
eredienstrelicten en tal van ziekenzorgvoorwerpen. De kerk is gotisch 
met een barok interieur. Aan het 13de-eeuwse beeld van O.L.Vrouw 

ter Potterie worden talrijke mirakels toegeschreven, onderwer-
pen voor glasramen, tapijten en een mirakelboekje. 
De dag begint met een wandelingetje langs minder bekende 
straten naar de kerk en het museum. De meegebrachte pick-
nick kun je aanspreken in de cafetaria van het nabijgelegen 
woon- en zorgcentrum De Potterie. 
Daarna volgt het geleid bezoek aan kerk en museum. Daarna 
is er weer een wandelingetje, langs de reien en langs het oudste 
café van Brugge, Vlissinghe. 

Afspraak om 11.15 u. aan het station. Het bezoek start om 14 uur. 
Einde aan het station rond 17 uur. 
Inschrijven bij Marnix Tack, marnix.tack@telebnet.be, 
0491 52 73 91. Tegelijk stort je € 12 (gids en museum) op reke-
ning BE62 0017 0228 8261 van Compostelagenootschap, afdeling 
Brugge-Kust. 
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Brugge, zaterdag 15 december
Terugthuisdag
Een jaarlijkse avond om te praten, te herbeleven met zielsgenoten! 
Pelgrims en thuisblijvers in een panel, communiceren met de zaal. 
Met powerpointbeelden.
Taart, koffie, wijn, een Brugse Zot: voor elk wat wils. 
Deelname gratis, maar toch graag vooraf een seintje!
Vanaf 14 uur, ZOWé Barriérestraat 2 A, St.-Michiels-Brugge. 
De school ligt vlakbij de achterkant van het station. Ruime parking.
 ‘De Ploeg’, Alex, Danny, Marnix,Theophiel en Yvonne, verzekert dat 
het een boeiende belevenis wordt.
Niet- leden zijn welkom, maar zijn niet verzekerd.

aFdelinG KeMPen
Kapellen, dinsdag 27 november
Te gast: Sébastien de Fooz
Afdeling Kempen nodigt Sébasstien de Fooz uit: een pelgrim in hart 
en nieren, die allerlei wegen bewandelde en boeiend kan vertellen. 
Waarover? Op stap naar Jeruzalem, een verhaal in woord en beeld.
Aanvang om 20 uur in zaal De Kroon, oud gemeentehuis, Antwerpe-
sesteenweg 2. 
Bijdrage: donativo.

Inschrijven tot 25 november via 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.
https://www.youtube.com/watch?v=vsQCQ8Yi2FM&gl=BE 
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aFdelinG leuVen
Meldert - hoegaarden, zaterdag 15 december
Wandeling, eten en muzikale Ware Jakob
Een traditie bij afdeling Leuven: een dagprogramma met een stevige 
wandeling, een lekker avondmaal en een gezellige afsluiter.

Dit jaar wandelt Leuven in Haspengouw. Vertrek- en eindpunt is het 
Sint-Janscollege, een mooi voorbeeld van neogotische kasteelarchitec-
tuur.
De wandeling voert je door holle wegen en groene valleien met schit-
terende vergezichten. Ook een stukje Via Monastica zit in het traject. 
Langs de route liggen onder meer een actieve watermolen, veel kapel-
letjes en resten van een versteend oerbos … 
In het Instituut Mariadal eten we de meegebrachte picknick. Zuster Eli-
ane verzorgt er een rondleiding in de barokke Sint-Rochuskapel. In de 
kloostergangen loopt een tentoonstelling Jakob en Olav, aquarellen van 
Troet Demey, gemaakt op pelgrimswegen: in Spanje en Noorwegen.

Afstand: 18,5 km.
Ontvangst vanaf 8.30 uur in Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1 in 
Hoegaarden-Meldert.
Vertrek om 9.30 uur, terug rond 16 uur. Picknick meebrengen.

Voor vermoeide stappers is er een ophaaldienst.
Niet meestappen kan ook, dan ben je welkom vanaf 16 uur.
Na de tocht krijg je een voorproefje van de vierdaagse wandeltocht  door 
het Land van Herve (30 april-4 mei). Inschrijven kan al.

Meldert-Hoegaarden, een college in een kasteel.

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

w
e Avondmaal om 17.30 uur.
Menu: soep, koninginnenhapje met puree en slaatje, kaas-
taart van over de taalgrens (specialiteit Jodoigne). Voor de 
vegetariërs is er een vegetarisch koninginnenhapje (melden 
bij inschrijving!).
Om 19 uur start de muzikale Ware Jakob met meezingers, be-
geleid op accordeon en gitaar.

Deelname aan de hele dag: € 20 (koffie, wandeling, rondlei-
ding, avondmaal en muziek).
Alleen wandelen (koffie, rondleiding kapel): € 7.
Alleen avondprogramma (eten, muziek):  € 18.

Inschrijven, via afdelingleuven@compostelagenootschap.be. 
Of schrijf naar Minouche Corthouts, Kriesberg 52, 3221 
Nieuwrode.
Tegelijk, en vóór 5 december, schrijf je het juiste bedrag over 
op rekening BE93 0017 0228 8867 van het Compostelage-
nootschap, afdeling Leuven.
Vermeld naam, lidnummer, vlees of vegetarisch. Rommersom. St.-Servatiuskapel.
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aFdelinG zenne-dendeR
denderleeuw, vrijdag 9 november
Pelgrimsavond
De camino gelopen? Of een stuk? Ook jij bent welkom op de pelgrimsavond van afde-
ling Zenne-Dender. Kom ook jouw verhaal vertellen en geniet van de caminosfeer. 
Ook op deze avond komt Sebastien de Fooz vertellen over zijn unieke pelgrimstocht 
naar Jeruzalem. 
Iedereen is welkom. Voor leden van afdeling Zenne-Dender is er een verrassing op 
voorwaarde dat ze hun compostela kunnen voorleggen. 
Afspraak om 19.30 uur in ’t Kasteeltje, Stationsstraat 7 , 200 m van het station. 
Deelname: € 8 voor onthaal, muziek, beelden, voordracht en gratis drankje. 
Inschrijven vóór 4 november. Het formulier kan je hier aanklikken. Tegelijk stort je 
het juiste bedrag op rekening BE16 0017 0228 9574 van het Compostelagenootschap, 
afdeling Zenne. Vermeld: pelgrimsavond, lidnummer en aantal personen. 
Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85.Sebastien de Fooz

aFdelinG liMBuRG
Genk, donderdag 29 november 
Pelgrimsavond
De avond begint zoals altijd met een lekker glaasje rode Spaanse wijn maar belangrij-
ker zijn natuurlijk de verhalen van pelgrims over hun camino. 
Verhalen over tochten voor een goed doel, een camino met een ezel, camino’s te voet 
en per fiets.
Afspraak in ’t Kliniekske, Noordlaan 6. 
Laat iets weten als je komt!
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be
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https://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/133/inschrijvingsformulierpelgrimsavond2018.doc
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Professor Swinnen op training met zoon Pieter
KU

L Mechelen,  dinsdag 27 november
de lange tocht van Johan Swinnen ... 
Ook in Mechelen nodigt de Gezinsbond professor Swinnen uit om 
zijn verhaal te vertellen over zijn lange tocht als kankeronderzoeker, 
papa van een kankerpatiënt en Compostelaloper.
Afspraak om 20 uur in het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de 
Merodestraat 18.
Deelname: gratis, maar een bijdrage voor het Leuvense kankeribnsii-
tuut is uiteraard meer dan welkom. 
Inschrijven via mechelen@gezinsbond.info.
Info: Luc Goossens, 015 55 61 39 (na 19 uur).

andeRe oRGaniSaToRen

zaterdag 3 november oud-elsloo
Sint-hubertuswandelilng
in samenwerking met Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden-Wit-
tem (Nederlands Limburg) organiseert Pelgrimspastoraal Bisdom 
Hasselt een St.-Hubertuswandeling. 
Afspraak om 10 uur aan de Augustinuskerk van Oud-Elsloo. Afstand; 
18 km. 
Keerpunt: de St.-Hubertuskerk in Genhout (NL). Einde rond 16 uur. 
Het kan ook korter, 8 km. Dan vertrek je om 11 uur aan kasteel Gen-
broek in Beek.
Einde rond 15 uur.
www.pelgrimswandelingen.be 
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Via limburgica: brug zutendaal afgebroken
De brug over het Albertkanaal in Zutendaal is recent afgebroken. Nog een half 
jaar en er is een nieuwe. 
Maar je wil nu de Via Limburgica lopen? 
Neem je gids op blz. 21.  Je loopt op de Nieuwpoortlaan. Die loop je helemaal 
uit. Aan de N750 gekomen sla je niét links af, richting 69  (dat is naar de afge-
broken brug). Je draait er rechtsaf en je volgt deze Oosterring 1,4 km tot aan 
het rondpunt op de Henry Fordlaan (N702). Linksaf. Loop aan de linkerkant, 
op het fietspad. Na 500 m - je bent al over het Albertkanaal - verlaat het fiets-
pad de Henry Fordlaan en daalt naar een lager gelegen parallelweg. Neem 
deze parallelweg, Aan het volgende rondpunt sla je links af, de Taunusweg. 
Er zijn nu twee mogelijkheden.
* Mogelijkheid 1. Het eenvoudigst. Je loopt de Taunusweg bijna helemaal uit 

op het fietspad aan de  rechterkant. Kort voor de N730 (de weg naar Bilzen), 
verlaat je het fietspad en ga je naar rechts om op de Oude Tramweg te ko-
men. Je bent nu weer op de Via Limburgica.

* Mogelijkheid 2. Na 800 m Taunusweg neem je de eerste weg rechts, de Kie-
leberg. Nog eens 800 m verder, aan een rondpunt, sla je rechts af, de Twaalf-
bunderweg.  Na 150 m kom je op een T-splitsing met de Eikerweg. Sla hier 
links af en na ca. 100 m, waar de weg een bocht naar rechts maakt, linksaf 
richting knooppunt 104. Even voor de N730 neem je de Oude Tramweg naar 
rechts en je loopt op de Via Limburgica verder naar Munsterbilzen.

www.vlaanderen-fietsland.be/routeplanner
www.vlaamsewaterweg.be/brug-zutendaal 

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen
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Via Monastica, pelgrimsherberg Givet
Om te antwoorden op een paar vragen van lezers:
ja, er is nog altijd een pelgrimsherberg in Givet, Rue Oger 6.  Alleen is 
het telefoonnummer veranderd.
Je moet bellen naar monsieur Janar +33 7 83 75 97 81. 
Als dat niet lukt, naar madame Cardon +33 6 30 14 59 33.
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Givet, eerste Franse stad met een pelgrimsherberg op de Via Monastica. Boeiend, te weinig bekend!
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nieuwe (en minder bekende)  pelgrimsgidsen
* Wise Pilgrim is al klaar met de 2019-edities van The Caminos to Fi-

nisterre & Muxía, The Camino Primitivo, The Camino Francés, The Ca-
mino Portugués en The Camino del Norte. Handige gidsen, eenvoudige 
duidelijke kaarten en stadsplannetjes, voldoende logiesinformatie. 
Engelstalig. Van de Nortegids bestaat er ook een Duitse versie. Tien 
jaar geleden begon Wise Pilgrim met digitale informatie. Later volg-
den apps en sinds een paar jaar ook papieren gidsen.

 www.wisepilgrim.com 

* De Camino de la Geira y los Arrieiros is geen officiële Portugese ca-
mino. Hij loopt van Braga naar Santiago, maar via een andere route 
dan de Caminho de Braga.

 240 km langs Ribadavia. Niet bewegwijzerd, Beperkte voorzienin-
gen. Er bestaan wel vijf gidsen van in vijf talen. 

 http://debragaasantiago.com

de Portugese camino's
Jij wil ook van Portugal naar Santiago? Je bent niet de enige, de 
Camino Portugués is qua populariteit al jaren nummer twee, 
na de Camino Francés.
Er is echter niet één Camino Portugués/Caminho Português! 
Het gaat om een kluwen van routes en het vergt enige studie 
om daar klaar in te zien. 
De website waarop je nog de meeste informatie vindt is
www.caminador.es. 

 In de mist over de 
lange middeleeuwse 
brug van Ponte de Lima.
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Op het belangrijkste kaartje merk je meteen – en we vereenvoudigen 
– dat er tussen Porto en Redondela of Pontevedra (Spanje) drie routes 
zijn: een Caminho da Costa langs Viana de Castelo, een Caminho Central 
via Barcelos en de Caminho de Braga via Braga. 
Niet voor alle onderdelen zal je een gepaste gids vinden.
Zo vind je bv. het Spaanse vervolg op de Portugese kustroute  (langs 
Bayona en Vigo naar Redondela) niet in de overigens uitstekende gids 
van Conrad Stein. 

Vrij nieuw is ook de Variante Espiritual van Pontevedra naar Padrón op 
de gewone Camino Portugués. De route is vrij populair, ook al omdat 
je 28 km per boot kan afleggen. De legende verhaalt dat het lichaam 
van de apostel via deze zeeroute in Padrón toekwam.
www.varianteespiritual.com

Ook nog niet verwerkt in www.caminador.es is de 400 km lange, oos-
telijker gelegen Vía Portugal Nascente van Évora naar Trancoso op de Ca-
mino Torres. Nieuw en recent bewegwijzerd. Het stuk van het zuiden 
(Tavira) naar Evora, nog eens 400 km, dat zou binnenkort klaar zijn.
http://caminhossantiago.pt/

Er was wel al een route in het oosten van Portugal, de Caminho Inte-
rior, van Viseu  naar Verin op de Camino Sanabrès. Veel is daarover 
nooit gecommuniceerd en de website is al meer dan een jaar ‘buiten 
dienst’.

De peregrina laat het drukke Lissabon en de Torre Vasco da Gama 
(espop 1998)) achter zich en volgt de oever van de Taag.

In Barcelos is er een variant op de legende van de gehangene. 
Hier geen levende kippen in de kerk, maar de haan is wel het symbool 

van Portugal geworden.
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De al genoemde Camino Torres loopt van Salamanca op de Vía de la 
Plata naar Braga op de Caminho de Braga.
http://caminosantiago.usal.es/torres/ 
https://www.scribd.com/document/245434310/1-Guia-Practica-
Del-Camino-Torres-01-a-10#scribd 

Ook niet te vergeten: de Camino Portugués de la Vía de la Plata. Die 
loopt van Zamora op de Vía de la Plata via Portugal (Bragança) naar 
Verín op de Camino Sanabrés. 

En dan zijn er nog een reeks varianten en routes die geen pelgrims-
routes zijn, maar wel vrij populair bij pelgrims zoals de hoger bij de 
pelgrimsgidsen al genoemde Camino de la Geira of de Rota Vicentina 
langs de zuidwestkust. 
En er zijn bovendien een reeks pelgrimsroutes naar het mariale bede-
vaartsoord Fatima.

In Noord-Portugal heb je geregeld de keuze: naar Jakobus of naar Maria …

 Volgens de legende kwam 
het bootje met het lichaam 
van Jakobus hier aan, in 
Padròn, toen Iria  Flavia. In 
zijn leven zou Jakobus er ook 
gepredikt hebben.
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 Er zijn in Soustoxusto, 
tussen Redondela en 
Arcade, blijkbaar al 
meer pelgrims langsge-
komen.
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De Alto de Portela is het hoogste punt van de Camino Portugués. 
Slechts 435 m boven het zeeniveau.
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Camino in de winter
* Zoals de laatste jaren kan je van 1 
november tot einde maart niet via 
de GR 65 (Route Napoléon, de Col 
de Lepoeder) van Saint-Jean-Pied-de-
Port naar Roncesvalles. Dat is gewoon 
verboden. Je moet via Valcarlos. In 
het verleden moest de bergreddings-
dienst al te dikwijls pelgrims zonder 
winterse bergervaring komen red-
den. Vandaar.
 Uiteraard raadpleeg je dagelijks de 
weersvoorspelling en informeer je ter 
plaatse naar de situatie op de etappes. 
Dat geldt uiteraad nog meer voor de  
hoger gelegen etappes – bv. Cruz de 
Ferro.

 Hoger gelegen delen van de Camino Francés (Foncebadon, Cruz de Ferro) 
vermijd je best.  

* Wie ooit ’s winters de Camino Francés loopt, zal je vertellen dat de rust een 
grote troef is. Je moet er wel rekening mee houden dat veel albergues en an-
dere logiesmogelijkheden ’s winters gesloten zijn. 

 Waar je wel terecht kan vind je binnenkort op 
 http://www.aprinca.com/alberguesinvierno.
* Ook ‘populair’ in de winter: de Camino Portugués!

Cl
in

ck
x

Cl
in

ck
xWintercamino? Met sneeuw? Dat kan, maar als je de hoger gelegen regio’s vermijdt is de kans niet zo groot.
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Camino del norte zonder arzua en Pedrouzo 
De Xunta de Galicia bewegwijzerde een nieuw, wat 
rustiger, alternatief vanaf Boimorto. Er is nu een direc-
te 28 km lange route naar Lavacolla waarbij je Arzúa, 
St. Irene en Pedrouzo vermijdt. In Boimorto is er een 
nieuwe albergue van de Xunta. In Lavacolla is er een 
privéherberg, hotels, restaurants e.a. Lavacolla ligt op 
10 km van Santiago.

Kort
* Half oktober verwelkomde Compostela de 300 000ste 
pelgrim. Verleden jaar gebeurde dat twee maanden 
later. Uiteindelijk waren er verleden jaar 301 036 pel-

grims. In werkelijkheid waren het er nog veel meer, de statistieken 
geven immers alleen het aantal pelgrims die een compostela kwa-
men ophalen in het pelgrimsbureau. 

 In 2007 waren er 114 466 pelgjrims. In 2021 valt het feest van Jako-
bus op een zondag. 2021 is dus een Heilig Jaar. Dan verwacht men 
meer dan een half miljoen ‘officiële’ pelgrims ...

* In meerdere landen zijn er al wandelroutes die geïnspireerd zijn op 
de Camino de Santiago. Dat is onder meer het geval in Zuid-Korea, 
Australië, Brazilië en nu ook Taiwan. Geen pelglrimsroute, wel een 
wandelroute die mooie landschappen en cultuurhistorische plaat-
sen met elkaar verbindt. 

 https://www.tmitrail.org.tw/en/about
Het pelglrimsbureau leverde dit jaar al meer dan driehonderdduizend 
compostelas af! 
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dagelijkse kost onderweg. help je?
In ons tijdschrift De Pelgrim beginnen we een 
nieuwe rubriek over voeding. Iedereen die op tocht 
naar Santiago is gegaan, heeft daar vast iets over te 
vertellen. 
Wat eet je als pelgrim onderweg? Heb je herin-
neringen aan een of andere maaltijd die je met 
pelgrims hebt genoten? Of heb je je zelf al eens ge-
waagd aan een typisch Galicisch, Baskisch of ander 
gerecht dat je onderweg hebt geproefd? Stuur ons 
jouw verhaal, het liefst met een foto. 
depelgrim.redactie@compostelagenootschap.be

 Caldo Galego

Cocido Lebaniego 

Looksoep

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. Ook plaats voor enkele tentjes.
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Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

utrecht, tot 3 februari
Relieken
Opnieuw pakt het Museum Catharijneconvent in 
Utrecht uit met een toptentoonstelling die ongetw-
jfeld ook talrijke pelgrims zal interesseren: een ten-
toonstelling over relieken. Relieken als een universeel 
en levend fenomeen, cultuur en religie overstijgend. 
Populair en veel meer dan middeleeuws en katholiek. 
Je krijgt er dus zowel een reliekhouder te zien in de 
vorm van een kroon, met doornen van de Christus-
kroon, een dertiende-eeuws beeld van een volgeling 
van de Boeddha met relieken en zamzamwater uit 
Mekka. Maar ook voorwerpen die mensen kost wat 
kost bewaren als herinnering aan hun voorouders, aan 
staatshoofden, helden of idolen. 
Uiteraard is een belangrijke rol weggelegd voor 
heel populaire bedevaartsoorden als de tombe van 
Mohammed in Medina, Adam’s Peak in Sri Lanka, 
Lourdes en natuurlijk Santiago de Compostela. 
De tentoonstelling is gesloten op maandagen en op 
nieuwjaarsdag.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt bij 
Wbooks Relieken, krachtbronnen verweven met ver-
halen.
www.catharijneconvent.nl 

 Reliekhouder in de vorm 
van een buste met hoofd. Schloss 
Moritzburg, Zeitz.

 Maradona altaar 
(replica). Verzameling Karin Guggels-Stefan 
Eisenhofer.

Bodhisattva Ksitigarbha met votiefgaven. 
Koen, Japan, 1249. Museum Ostasiatische 

Kunst, Keulen. 
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Religie. helend. Verdelend
heverlee, van 8 november tot 10 maaart
Vrede is de kern van vrijwel elke religie. En toch 
worden ontelbare oorlogen gevoerd in naam van 
God. Religie verzoent, maar brengt ook oorlog. Re-
ligie. Helend. Verdelend neemt je mee in de delicate 
verhouding tussen religie, oorlog en vrede. Hoe-
wel WO1 niet door een godsdienstconflict was in-
gegeven, was religie ook daar nooit ver weg. Beide 
partijen schaarden God aan hun zijde.

Wat is de betekenis van religie in conflict en ver-
zoening? Wat doet dit met geloofsbeleving? En 
welke invloed heeft dit op de kunst? De tentoon-
stelling biedt geen pasklare antwoorden, maar laat 
ons nadenken over welke rol religie en levensbe-
schouwing kunnen spelen in de diverse samenle-
ving van vandaag.
Hisotirsche cultuurobjecten krijgen er een plaats 
naast hedendaagse kunst van Yael Bartana, Michael 
Rakowitz en Wael Shawky.
De tentoonstellling vormt een geheel met de in-
huldiging van de vredesbeiaard in de  Parkabdij, 
honderd jaar nadat de klokken in België luidden 
om de herwonnen vrede.
Gesloten op maandagen en feestdagen.
www.parcum.be

Samuel de Vriendt. Kerstnacht aan de IJzer, 1940, St.-Niklaaskerk Diksmuide.
Tweede kerstdag, 1914. Duitse soldaten geven een neogotische monstrans als kerstgeschenk aan 
Belgische soldaten.De Duitsers hadden de monstrans in het puin gevonden en aangeslagen. Aan 
weerszijden van de IJIzer weerklinken kerstlinderen. De romantische voorstelling van dit gebeuren 
leidt je binnen in de tentoonstelling Religie. Helend. Verdelend.
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Museum Mayer Van den Bergh. Ambrosius Benson. Slag bij Clavijo. 1520-1530. 
De fictieve veldslag vond plaats in 844 tussen Ramiro I van Asturië en Abd-al-Rahman II, de emir van Córdoba. Ramiro had een dag eerder een slag verloren en 
’s nachts verscheen plots apostel Jakobus die hem aanmaande de strijd verder te zetten. De volgende dag kwam Jakobus een handje toesteken. Hij verscheen op 
het strijdtoneel aan de zijde van de Spanjaarden en bezorgde hen de overwinning. Vandaar de bijnaam matamoros of morenslachter. Een bijnaam waar velen 
vandaag niet gelukkig mee zijn. In de kathedraal van Santiago bv. worden de Moren, onderdeel van een Jakobusbeeld, vandaag verstopt onder de bloemen. 
Een heilige steunt de strijd tegen ‘de vijand’. Of een machthebber gebruikt een heilige in de strijd tegen de vijand ...
En na matamoros volgden ook mataindios, matarepublicanos ...
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Willem hoet stelt tentoon
 Na ‘Te voet’ (2014) en een ‘Schilder onderweg’ 
(2016) stelt Willem Hoet opnieuw tentoon, deze 
keer met als titel ‘Verdwaald’. Opnieuw op paneel-
tjes van 19 x 19 cm. Opnieuw heel kleurrijk. Hij start 
met enkele lijnen en kleurvlekken en verdiept zich 
dan al zoekend, nieuwsgierig naar wat het proces 
hem brengt. Verdwalen doet hij niet, hij vindt. Hij 
laat ook de toeschouwer verdwalen in zijn kleur-
rijke impressies, de toeschouwer die ook zijn ant-
woord zal vinden, net zoals hij het einddoel vindt 
in het fameuze labyrint van Chartres.
Hoet is bij vele lezers bekend. Zijn werk illustreerde 
lange tijd De Pelgrim en in onze pelgrimswinkel ver-
kopen we vier maal vier postkaarten met zijn werk. 
De tentoonstelling loopt in de pastorie van Muntel 
(Merelbeke). 
Geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 
uur of op afspraak.
Info en organisatie: Dienst Cultuur Merelbeke, 
www.uitinmerelbeke.be.
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Fotowedstrijd Correos
De Spaanse post probeert al een paar jaar een fotowedstrijd over de camino te organiseren, dit 
jaar onder het motto Colores del Camino. Met zo’n zeshonderd inzendingen kun je moeilijk 
zeggen dat het echt lukt. Oordeel zelf over de eerste en de tweede prijs. De eerste is een sfeer-
volle foto, de tweede een superklassieke Mesetafoto. Van hetzelfde onderwerp bestaan er, ons 
inziens, ontelbare betere ...
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lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS

een onvergetelijke pelgrimage
Ik, Veerle Devlieghere, ben net terug van een onvergetelijke, verrij-
kende en intense pelgrimage. Ik vertrok op 10 juni thuis in Velde-
gem en kwam na 2840 km op 23 september aan in Santiago. Wat een 
vreemd moment!
Om alles ten volle te beseffen en mijn gedachten te ordenen ben ik 
nog verder gestapt tot Fisterra. Daar heb ik ten volle kunnen beseffen 
en genieten van wat ik beleefd heb.
Tijdens mijn pelgrimstocht hield ik dagelijks een blog bij. Mogellijk 
kan dit een inspiratie zijn of tips opleveren voor andere pelgrims. 
www.bloggen.be/veerle_compostela  

Riksjacamino
Na 51 fietsdagen (in twee de-
len) ben ik aangekomen in 
Compostela. Met de speciale 
riksjafiets, voor personen met 
een beperking.
Het vlaggetje van het Vlaams 
Compostelagenootschap hing 
de hele weg bovenaan.
Sabine Haenen en Koen Maes
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ook dat nog
* Op Cathobel vonden we het verhaal van een Belgische pelgrim die vrijwel de hele tocht van België naar Compostela 
 op blote voeten liep. Voor een goed doel, Handicap International.
 https://www.cathobel.be/2018/07/26/vers-saint-jacques-de-compostelle-2300-km-a-pieds-nus-pour-reparer-des-vies/ 
 https://docs.google.com/document/d/1BX3pwv4T-XTtY1KiONYILSiGUDmyKXxsaywSGIv8cIE/edit
* En in het Franse tijdschrift Pélerin lazen we een reportage over een gezin met twee kleine kinderen (twee en vier jaar), 
 vier maanden lang op pelgrimstocht naar Compostela. Tegelijk werkten ze ook nog aan een film en een boek. 
 https://www.pelerin.com/Pelerinages/Compostelle-a-pas-d-enfant?&PMID=e0a7cb5067db9b91551203aa33abc316 

Kortom, het lijkt er nogmaals op dat de diversiteit van het pelgrimspubliek snel toeneemt.

Met drie tienerdochters naar Compostela 
Kerk en Leven publiceerde  een verslag van mijn eerste cami-
no. Ik vertrok alleen vanuit Burgos (500 km) om daarna  de 
laatste 113 km samen af te werken met mijn vrouw en mijn 
drie tieners.
Het feit dat ik 50 jaar ben geworden heeft er zeker toe bijge-
dragen om deze tocht te maken. De tocht heeft me de nodige 
tijd gegeven om terug te kijken naar mijn verleden, maar ook 
om te denken over wat echt belangrijk is!
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