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’t Is nog altijd winter. Tijd om even aan de lente te denken. Met dit plaatje bijvoorbeeld uit de blog van Ronny Van Steen. ’t Is half april op de Camino Sanabrés. 
Nog enkele dagen stappen en deze pelgrim komt aan in Santiago, na een lange tocht vanuit Sevilla. 
Regen en sneeuw mogen geen reden zijn om niet op stap te gaan. Wel een klein beetje, maar het weer is nooit slecht, de uitrusting, die kan slecht zijn! Goed voorbereiden!

 ((Monte de Gozo))
((   ))
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nieuwe website
Geen zorgen maken, de nieuwe website komt 
eraan. Deze maand!

 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS
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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 paas-
vakantie. 
Vier, vijf informanten helpen er (kandidaat-)pelgrims om hun tocht 
voor te bereiden.
Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslagwerken en pelgrims-
gadgets kopen uit de pelgrimswinkel, een credencial-stempelboekje 
aanvragen en boeken uit de bibliotheek raadplegen.

Dit zijn de vrijwilligers, actief in februari:

Zaterdag 2 februari  Martine Maes, Dirk De Smedt, 
        Marianne Van Hoof, Jos Helsen
Zaterdag 9 februari  Andrea Grootaers, Richard Antone, 
        Annemie Vanderschoot, Dees Van Caeyzeele
Zaterdag 16 februari Paul Linders, Lieve Gommers, René Henquet, 
        Willy Beyers
Zaterdag 23 februari Patrick Maene, José Maes, Jan De Proft, 
        Jean Smeets, Madeleine Pinxten

Informatie over de concrete Compostela-ervaringen van onze mede-
werkers vind je op www.compostelagenootschap.be onder Infopunt. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. 
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiseijst20161222.pdf
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leuven, zaterdag 16 februari
infodag voor kandidaat-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? Tochtgeno-
ten? Met (klein-)kinderen? Welke camino? Een met  veel pelgrims of 
een waar het heel rustig is? Hoe vind ik een bed? Is het daar ’s zomers 
niet té warm? Kan ik ook ’s winters op stap? Wat neem ik mee en wat 
laat ik thuis?  Waar vind ik een goede gids? En een stempelboekje? 
Hoe geraak ik terug naar huis? En mijn fiets?
Wat kost dat? Kan ik dat wel aan? Hoe bereid ik mij voor? En het 
thuisfront? Op zo vele vragen probeert het Compostelagenootschap 
een antwoord te bieden. 
Onze infodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie.

Programma
10.00 u. Warm onthaal
10.30 u. Welkom 
10.45 u. Presentatie: Op weg naar Santiago
11.30 u. Presentatie: Een ervaren pelgrim vertelt
12.15 u. Lunch met meegebrachte picknick 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.
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Onze ledendienst en de pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.
Alle nodige gidsen kan je ter plaatse kopen.

Waar?
Don Bosco Groenveld, Groenveldstraat 44, Heverlee 
Zeer goed bereikbaar: Naast het station in Leuven neem je de ringbus 
tot aan de Tervuurse poort. Ga aan de buitenring aan de lichten rich-
ting Tervuren en onmiddellijk links de Groenveldstraat in. 
Met de wagen: Don Bosco ligt net buiten de ring van Leuven. Parking 
in de straat of op de parking tegenover de school. 

Inschrijven
Deelname is gratis. Wel inschrijven vóór 9 februari via 
afdelingleuven@compostelagenootschap.be. Je kan je inschrijving 
ook per post sturen naar Herman Troukens, Kriesberg 52, 3221 
Nieuwrode. Vermeld naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.
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Brugge, zaterdag 16 maart 
infodag voor kandidaat-pelgrims
Het programma is identiek aan de infodag in Leuven.

Waar? 
Campus ZoWE verpleegkunde, Barrièrestraat 2d, Brugge. De campus 
ligt op 300 m van de achterzijde van het station. Een kaartje vind je op 
www.zowe.be/nl/contact. 





7

103
februari  2019¡HOLA!

Inschrijven
Deelname is gratis! Wel inschrijven vóór 10 maart via 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be of schrijf  naar Alex 
Cusse, Woestinestraat 35, 8340 Sijsele; 050 35 99 74 of 0479 07 07 91. 
Vermeld naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.

Je kan niet op 16 februari of 16 maart?
De volgende infodag organiseren we in  november.  Maar je kan na-
tuurlijk ook elke week terecht in het infopunt op het secretariaat in 
Mechelen.

Gent, 2 en 3 februari. Mórgen! 
Fiets- en Wandelbeurs. en nog veel meer … 
Ook dit jaar kan je op de Fiets- en Wandelbeurs terecht voor verras-
sende bestemmingen, mooie routes, stevige wandelschoenen en dito 
fietsen. Het Vlaams Compostelagenootschap is opnieuw prominent 
aanwezig met een uitgebreid pelgrimspaviljoen. Onze enthousiaste 
groep ervaren pelgrims is er weer om jouw tocht mee voor te berei-
den. Ook de pelgrimswinkel is aanwezig. En pelgrims naar Rome ko-
men er ook aan hun trekken. 
Tegelijk met de Fiets- en Wandelbeurs vindt de e-Bike Challenge en 
de Mount Expo plaats. Fietsers, wandelaars én bergliefhebbers vinden 
er dus alles wat ze nodig hebben. Naast de vele stands kun je er ook 
naar een uitgebreide reeks lezingen en workshops.De geplande lezin-
gen – ook over de camino - vind je op de website van de beurs.

 INCLUSIEF GRATIS TOEGANG TOT

Flanders
Expo 
Gent

3,50 EURO 
ONLINE KORTING!

via fietsenwandelbeurs.be/
ticketshop/trcg 

Bestemd voor lezers De Pelgrim, 
 geldig t/m 1 februari 2019. 

za 2 & 
zo 3 feb

2019

fietsenwandelbeurs.be

Nog zo veel te ontdekken!

FO
TO

 A
C

H
TE

RG
RO

N
D

: B
A

RT
 P

U
T





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

8

103
februari  2019¡HOLA!

Je
f V

an
 L

in
t

Je
f V

an
 L

in
t Net als verleden jaar is er een Hicle Family, een parcours dat je door-

heen de drie beurzen loodst naar plekken waar je terecht kan met al je 
vragen over fietsen of wandelen met (klein)kinderen. 
Een ticket voor een van de beurzen geeft ook toegang tot de andere 
twee beurzen. 

Nu een ticket kopen is véél goedkoper. Doe dat vandaag 1 februari  
via:www.fietsenwandelbeurs.be/ticketshop/trcg. Dan heb je € 3,5 
korting (€ 6 i.p.v. € 9,50 aan de kassa). Op 2 en 3 februari kan je ook 
online een ticket kopen, maar dan met € 1,2 korting. 
Geopend van 10 tot 17 uur. 
Waar? Flanders Expo, Gent (tram 1 vanuit station Gent-Sint-Pieters) 
www.fietsenwandelbeurs.be, www.ebikechallenge.be, 
www.mountexpo.be 
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Mechelen, zaterdag 23 maart
Pelgrimszegen
Zoals elk jaar organiseert het Compostelagenootschap een feestelijke 
pelgrimszegen in de Mechelse kathedraal. De pelgrimszegen is een ver-
bindend ritueel waarbij we met een  handoplegging de diepe wens uit-
spreken dat de pelgrim én zijn tocht gezegend zouden zijn. We wensen 
de pelgrim al het goede toe. We vragen dat hij dit goede mag zíen en er-
varen, en er kracht uit halen in voor en tegenspoed. 
Naast al wie dit jaar op pelgrimstocht naar Santiago wil, zijn ook de fa-
milie, de thuisblijver(s), vrienden en sympathisanten van harte welkom. 

Voor het eerst maken we een speciale stempel aan. Pelgrims  die het 
wensen kunnen hun credencial-stempelboekje laten afstempelen, 
voor of na de zegen in de Salons Van Dijck. 

9.30 uur  Welkom, registratie en koffie in de Salons Van Dijck, 
    Frederik de Merodestraat 33.
10.30 uur  Pelgrimszegen in  de kathedraal. 
    Welkom vanaf 10.10 uur.
    Onze werkgroep spiritualiteit en ons koor Adalard van
    Aubrac verzorgen de pelgrimszegen.
12.30 uur Broodjesbuffet in de Salons Van Dijck. 
14 uur  Monique Walrave en Peter Hesseling vertellen over de   
    Huiskamer der Lage Landen in Santiago de Compostela.
Tot slot  Café De Ware Jakob

Lieve pelgrim, 
Moge God jou zegenen en jou bewaren op je weg.

Moge jij je gedragen en verbonden voelen
Met de mensen die van jou houden.

Ga dan nu in verwondering.
En VERTROUW  er nu maar op: 

Alles komt goed.
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Deelname
De pelgrimszegen in de kathedraal is toegankelijk voor iedereen. Wie 
dit jaar op tocht gaat en daarvoor de zegen en de jakobsschelp wenst 
te ontvangen – gratis -, moet zich wel inschrijven. We willen immers 
zorgen voor voldoende tekstboekjes en jakobsschelpen.
Voor de broodjesmaaltijd en het namiddagprogramma betaal je € 18. 
Enkel voor leden.

Inschrijving 
Het inschrijvingsformulier kun je hier aanklikken. Stuur het formulier, 
gehecht aan een mail, naar pelgrimszegen@compostelagenootschap.be. 
Of naar Raymond De Haes, Bleekstraat 6 bus 012, 2800 Mechelen; 
015 41 11 83.
Schrijf tegelijk ook het juiste bedrag over op de rekening, vermeld op het 
formulier. 
We sluiten de inschrijvingen af op 15 maart.

Waar?
Salons Van Dijck, de Merodestraat 33,  is gelegen in het centrum. 
Handigst blijft de trein naar Mechelen-Nekkerspoel (10 minuten) of 
naar Mechelen-Centraal (20 minuten).
Parkeren kun je bij het station Nekkerspoel (gratis), of betalend in de 
parkings van de Veemarkt, Grote Markt of kathedraal.
Infopunt open!
Op ons secretariaat, Frederik de Merodestraat 18, kun je aankloppen 
voor alle praktische informatie voor je tocht. Ook de pelgrimswinkel 
is dan open.
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https://www.compostelagenootschap.be/Article.aspx?id=2426
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aFdelinG anTWeRPen
antwerpen, vrijdag 15 februari
zwarte wijn leren drinken
Afdeling Antwerpen is niet aan zijn eerste wijnproefavond toe. 
Jan Liekens laat je deze keer kennismaken met de Cahorswijnen. 
Cahors is vandaag vooral bekend om zijn vins noirs, de ‘zwarte’ wijn 
van de Malbecdruif. Krachtige wijnen met een lange afdronk. 
Aanvang om 19.30 uur in zaal Why-Waai in de Waaistraat, naast de 
Sint-Andrieskerk. 
Deelname: € 15. Maximum 30 deelnemers.
Inschrijven vóór 8 februari door overschrijving van het juiste bedrag op 
rekening BE73 0017 0228 8160 van het Vlaams Compostelagenootschap-
Afdeling Antwerpen
Vermeld je naam en Cahors.
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Cahors ligt op de Via Podiensis. Op de route loop je over de Pont 
Valentré, het voor Cahors meest kenmerkende bouwwerk.

Cahorswijngaarden langs de Lot.
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Jakobus in de St.-Etiennekathedraal.
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 Genootschap-afdelingen



12

103
februari  2019¡HOLA!

Weert, zondag 17 maart
Wandeldag in het Scheldeland 
In de voormiddag beluister je de stilte in het natuurgebied tussen de 
Schelde en de Oude Schelde in Weert. Een wandeling van 8 km.
’s Middags krijg je verse soep met brood, maar eigen lunchpakket is toe-
gestaan. En je maakt dan ook kennis met oude Vlaamse volksspellen.
In de namiddag rij je even naar Bornem om van daar te wandelen 
langs de wielen, de vele waterplassen die herinneren aan allerlei dijk-
breuken. Afstand: 6 km.
Families met (klein)kinderen vanaf 8 jaar zijn van harte welkom.  
 
Afspraak om 9.15 u. op de parking tegenover de St-Annakerk, Appel-
dijkstraat 5 in Weert-Bornem .
Einde rond 17 uur.
Deelname: € 6 voor de soep en het spelen van de volksspellen. 
Maximum 30 deelnemers. 
Inschrijven voor 7 maart via 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be.
Tegelijk stort je het juiste bedrag op rekening BE73 0017 0228 8160 van 
het Vlaams Compostelagenootschap-Afdeling Antwerpen. Vermeld 
‘wandeling 17 maart’.  
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Neen, een boottochtje staat niet op het programma maar de beelden ver-
tellen je over rust en stilte. Een belangrijk kenmerk van deze wandeling.
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aFdelinG KeMPen
Kapellen, woensdag 6 februari
lichtmis: pannenkoekenavond
Afdelilng Kempen houdt een mooie traditie in eer en nodigt al zijn 
leden uit om, enkele dagen na het feest van O.L.V.-Lichtmis, pannen-
koeken te komen eten. 
Afspraak om 20 uur in zaal Zilverheem, Antwerpsesteenweg 212.
Bijdrage:donativo. Inschrijven tot 4 februari via
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

Lichtmis is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria, veertig 
dagen na de geboorte van Jezus, moest brengen en ook de herdenking 
van de opdracht van de pasgeboren Jezus aan God. Het feest heet van-
daag ‘De Opdracht van de Heer’. 
Traditioneel werden er kaarsen gewijd en voor de mis een kaarsenpro-
cessie gehouden, vandaar de naam Lichtmis. De processie is verdwe-
nen, maar we eten nog altijd pannenkoeken. Dat heeft niks met de 
liturgische kalender te maken, maar wel met een oude gewoonte om 
op die dag knechten en meiden uit te betalen. De boerin trakteerde die 
dag het personeel op pannenkoeken.
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aFdelinG liMBuRG
Genk, woensdag 20 februari
Camino de Santiago-quiz
Met afdeling Limburg kan je proberen te antwoorden 
op honderd meerkeuzevragen. De deelnemers wor-
den ingedeeld in teams van drie of vier personen. 
Als je je afvraagt waarom je zou meedoen, dan zijn dat 
volgens de afdeling de mogelijke antwoorden:
a. Samen quizzen is gezellig;
b. Ik steek er wat van op;
c. Zo kan ik mijn caminokennis testen;
d. Zowel a als b en c zijn juist. 
Het antwoord is natuurlijk d.

Waar? ’t Kliniekske, Noordlaan 6. 
Eerste vraag om 19 uur. 
Inschrijven via 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Deelname: € 2. Daarvoor krijg je al een consumptie.

Antwoorden op de quizvragen bij de foto’s: 
zie de laatste pagina van deze ¡Hola!.
Het gaat om vragen verzonnen door de ¡Hola!-redactie.
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Deze beroemde lachende engel siert een kathedraal langs een 
van de pelgrimswegen in Noord-Frankrijk. Is dat:
a.  de kathedraal van Reims
b.  de kathedraal van Rijsel
c.  de kathedraal van Chartres
d. de Notre Dame in Parijs?

De romaanse, voormalige, hoofdingang van de kathedraal in 
Santiago de Compostela is sinds kort, na jarenlange restauratie, 
weer toegankelijk.
Dat meesterwerk staat op naam van:
a.  Aymeric Picaud
b.  Maestro Mateo
c.  Beato de Liebana
d. Maestro Esteban.
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In Los Arcos staan twee hospitaleros van het Vlaams Compostela-
genootschap het hele seizoen in voor het functioneren van de albergue. 
Los Arcos ligt op de Camino Francés. Waar precies? Welke opsomming 
van plaatsen langs deze camino is de juiste?
a. Navarrete, Logroño, Los Arcos, Villamayor de Monjardin, 
 Estella, Puenta la Reina, Cizur Menor;
b.  Cizur Menor, Puenta la Reina, Estella, Villamayor de Monjardin,
 Los Arcos, Logroño, Navarrete;
c. Cizur Menor, Los Arcos, Estella, Logroño, Villamayor de 
 Monjardin, Puenta la Reina, Navarrete;
d  Puenta la Reina, Navarrete, Logroño, Navarrete, Villamayor de  
 Monjardin, Los Arcos, Estella.
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aFdelinG zuidWeST
Bissegem, zondag 24 februari
Vrouwen op de camino
Pelgrimeren is al lang geen monopolie meer van mannen. 
Maar hoe beleven vrouwen die tocht naar Santiago de Compostela?
Hoe maakt een vrouw, als hospitalera, het verschil?
En hoe gaan de thuisblijvende vrouwen om met de drang van hun 
partner om op pad te gaan?
Zuidwest probeert via een geheel door vrouwen bemand panel, ant-
woorden te krijgen op die vragen. Allemaal vrouwen die de tocht mee-
maakten, als pelgrim, hospitalera of als thuisblijver. 
Het belooft een geanimeerde namiddag te worden, gemodereerd door 
Anne Verschoore.
Na het panelgesprek staan de koffie en de taart klaar en is er tijd om 
pelgrimservaringen uit te wisselen.
Afspraak om 14.30 uur in het ontmoetingscentrum DeTroubadour 
aan het Vlaswaagplein in Bissegem (Kortrijk).
Makkelijk bereikbaar per trein.
 
Deelname: donativo. 
Inschrijven via  afdelingzuidwest@compostelagenootschap.be.

Dikke vriendinnen geworden op de camino: 
een Amerikaanse en een Litouwse pelgrim.
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Los Arcos, Isaac Santiago. Vlaamse hospitalera.
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andeRe oRGaniSaToRen
heusden-zolder, zaterdag 9 maart
Pelgrimswandeling
Bij het begin van de veertigdagentijd organiseert Pelgrimspastoraal van 
het bisdom Limburg opnieuw twee pelgrimswandelingen.
Het thema is deze keer de kracht van de kleine goedheid.
Het gaat om een wandeling van 6 km rond de kluis van Bolderberg en 
een van 15 km naar de abdij Herkenrode in Kuringen en terug. 
Afspraak  respectievelijk om 13.30 uur of om 10 uur aan de kerk van 
Bolderberg, Sint-Jobstraat 67B.
Einde rond 16.30 uur.
www.pelgrimswandelingen.be

De kluis van Bolderberg, een uitermate spirituele plek.
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dinsdag 12 maart / zondagen 17, 24 en 31 maart
Sacrale wegen in de Vlaamse ardennen
De Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender organiseert in maart 
niet minder dan vier activiteiten rond sacrale wegen. De reeks opent op 
12 maart met een inleidende lezing van cultuurhistoricus Joris Capen-
berghs over pelgrimswegen in de Vlaamse Ardennen in de kapel van 
O.L.V.-van-Oudenberg in Geraardsbergen. Op 17 maart kan je deelne-
men aan de Fiertel rond Ronse, met een inleiding in de crypte van de 
Sint-Hermeskerk.  Een tweede tocht is een dagtocht ‘naar Compostela!’, 
van Eine tot Oudenaarde, gedeeltelijk langs of omtrent de Via Scaldea.
En tot slot mag je met Livinus naar Sint-Lievens-Houtem, ook een hele 
dag. Info en inschrijvingen: www.vormingplus-vlad.be 

Elke eerste zondag na Pinksteren gaat in Ronse de Fiertelommegang uit. 
Een hoogdag voor de stad. Voorafgegaan door een belleman dragen de 
Fierteldragers de relieken van Sint-Hermes zo’n 32 km rond de grenzen 
van de stad, samen met zo’n vijfduizend deelnemers waaronder talrijke 
ruiters. Samen vormen ze een beschermende cirkel. Iedereen die zich in de 
cirkel bevindt zou zich beschermd weten tegen geestesziekten. In de voor-
avond haalt een historische stoet het reliekschrijn in. Een hoogdag voor 
Ronse en haar (oud-)inwoners. Een dag van ontmoeting en vriendschap 
met respect voor de eeuwenoude religieuze kern.
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Pelgrimsgidsen
* Bij Éditions Lepère verschijnt een dezer dagen, na drie jaar werken, 

een nieuwe gids voor de Voie de Vézelay, via Bourges of via Nevers. 
Prjs: ca. € 20. 

 www.chemin-compostelle.fr 
* Meer voor de hand liggend zijn de Pelgrimsweg van Vézelay naar St.-

Jean-Pied-de-Port. Variant via Nevers en Pelgrimsweg van Vézelay naar 
St.-Jean-Pied-de-Port. Variant via Bourges. Twee uitgaven van het Ne-
derlands Genootschap, verkrjjgbaar in onze pelgrimswinkel. 

 Prijs: € 20. 
 In de nieuwste editie staat geen logiesinfo meer. Die kan je down-

loaden van www.santiago.nl. 
* Wise Pilgrim Guides is een rijzende ster onder de pelgrimsgidsen. 

Er is zowel een website als een reeks apps en er zijn, pas sinds een 
paar jaar, goede papieren gidsen. Er komt nu ook app-info voor de 
Camino de Invierno, de San Salvador, de Camino Inglés en de Vía 
de la Plata. 

 Er zijn ook drie nieuwe gidsen op komst, voor The Camino Inglés, The 
Vía de la Plata, en The Camino de Invierno.

 Van The Camino Francés (€ 19,9), The Camino del Norte (€19,9), Der Ca-
mino del Norte ((€ 14,9), The Camino Portugués (€ 19,9), The Caminos to 
Finisterre & Muxía (€ 5,9) verschenen/verschijnen nieuwe edities.

  www.wisepilgrim.com 

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen
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* Le chemin côtier Portugal. Le Caminho da Costa  is een nieuwe gids van 
Gérard Rousse, verschenen bij Gérard du Camino. Prijs: ca. € 18.

 www.guides-cheminsdecompostelle.com
* Bij Cicerone verschijnt in maart een fietsgids van Mike Wells voor 

de Camino Francés. Negentien etappes van ca. 45 km, met enkele 
varianten. 

 www.cicerone.co.uk/cycling-the-camino-de-santiago 
* Bij Conrad Stein verschijnen geregeld ook pelgrimsgidsen voor rou-

tes die hier erg onbekend zijn. Een minder bekende route naar het 
overbekende bedevaartsoord Mariazell is de Pielachtaler Pilgerweg. 

 Deze nieuwe uitgave kost ca. € 11. 
 Niet nieuw en aan de twaalfde editie toe is de gids van Raimund 

Joos voor de Jakobsweg Caminho Português. Prijs: ca. € 17.
 Van dezelfde auteur en al aan de zeventiende editie toe is de gids 

voor de Jakobsweg Küstenweg. Prijs: ca. € 17.
 www.conrad-stein-verlag.de
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Via Brugensis, Voie de Bruges 
Het spijt ons verschrikkelijk, maar een nieuwe gids voor de 
Via Brugensis is er nog niet. Er is goede hoop dat het dit jaar 
wel lukt. 
Er is op het internet wel materiaal te vinden waarmee je aan 
de slag kan op deze route westelijk van Parijs. De Via Bru-
gensis loopt van Vlissingen via Breskens, Sluis, Brugge en 
Roeselare naar Menen. Daar ga je de grens over. Via Rijsel 
(Lille), Lens en Arras wandel je naar Amiens.
Op www.compostelle-nord.com: klik op ‚de passage‘, vervol-
gens op‚ Chemins‘ en dan op‚ Quelques itinéraires'. Je vindt 
dan kaartmateriaal en beschrijving van de route naar Lens.
Er zijn twee versies, al dan niet via het centrum van Rijsel.
Ook de route van Lens naar Arras kan je hier aanklikken.
De routebeschrijving naar Lens (vanaf Meurchin) en verder 
naar Arras vind je ook op 
http://artois-compostelle.wixsite.com/stjac/les-chemins. 
Met de informatie op deze site wandel je ook verder naar 
Amiens. De zelf getekende kaartjes zijn wel eenvoudig. Het 
is nuttig om extra kaartmateriaal te kopen of te downloaden 
(OpenStreetMap).
Op https://beauvaiscompostelle.blogspot.com kan je een 
topogids downloaden voor de route Amiens – Beauvais – 
Chartres. 
Vanaf Chartres volg je de GR 655 naar Tours. Je kan de gids 
voor de GR 655 gebruiken of de gids van Éditions Lepère.

Het verhaal van Jakobus de Meerdere in de kathedraal van 
Amiens. Anno 1511.
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Arras, de Grand Place

Arras, stadhuis en belfort
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327 378 pelgrims
Dat is het aantal pelgrims dat in Santiago een compostela in ontvangst 
mocht nemen. Bijna 9 % meer dan in 2017. Er waren er natuurlijk 
veel meer op stap: velen spreiden immers de (lange) tocht  over  meer-
dere jaren, sommigen willen geen ‘diploma’, anderen lopen minder 
dan honderd kilometer ...

De 144 141  Spanjaarden  zjn nog altijd goed voor 44 %. Hun procen-
tueel aantal is al enkele jaren lager dan 50 %. In absolute cijfers stijgt 
het verder. Na Spanje volgen Italië (8,25 %), Duitsland (7,73 %) , de 
Verenigde Staten (5,68 %), Portugal (4,40 %), Frankrijk (2,68 %), 
Groot-Brittannië (2,33 %), Ierland (2,31 %), Zuid-Korea (1,73 %), 
Brazilië (1,71 %), Australië, Canada, Polen, Nederland, Mexico, Ar-
gentinië, Denemarken, Tsjechië en België (met 2135 Belgen - 0,65 %), 
goed voor een negentiende plaats. De volledige lijst telt 177 landen, 
met achteraan vijftig landen met 1 tot 5 pelgrims. 
Er zijn vandaag vrijwel evenveel mannen als vrouwen op stap, voor 
het overgrote deel (93,5 %) stappers. 42,78 % heeft religieuze motie-
ven, 47,87 % religieuze en andere motieven. Een kleine tien procent 
geeft uitdrukkelijk te kennen dat de motieven niet religieus zijn.
De vijf toppers onder de camino's zijn de Camino Francés (57 %, 
voor het eerst minder dan 60 %), de Camino Portugués, de Camino 
del Norte, de Camino Primitivo en de Camino Inglés. Dan volgen de 
Camino Portugués-kustroute,  de Vía de la Plata, Muxía-Finisterre en 
de Camino de Invierno. In dat lijstje staan natuurlijk alleen camino's 
met Compostela als eindpunt. Veel pelgrims hebben tevoren natuur-
liljk ook (delen van) andere routes gelopen.

De hele wereld stapt naar Compostela: Nieuw-Zeeland.

De hele wereld stapt naar Compostela: Zuid-Korea en Mongolië.
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Op de website van Gronze pakt Anton Pombo nog uit met een reeks 
andere cijfers en weetjes:
- Het aantal afgelegde kilometers is dalend, van 472 km in 2006 naar 

315 in 2018.
- Er vertrekken vandaag meer pelgrims in Porto dan in St.-Jean-Pied-

de-Port.
- De snelste groeiers zijn de kustvariante van de Camino Portugués en 

de Camino Inglés. 

De hele wereld stapt naar Compostela: Zuid-Korea.

De hele wereld stapt naar Compostela: Rusland (met hospitalera). De hele wereld stapt naar Compostela: Zweden.
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Santiago de Compostela: kathedraalrestauratie
Onder meer met het oog op het Heilig Jaar (2021) 
wordt er dit jaar hard gepoetst en gerestaureerd in de 
kathedraal.
De kathedraal blijft altijd wel gedeeltelijk toeganke-
lijk, maar er zijn serieuze beperkingen. 
De dagelijkse pelgrimsmis om 12 uur gaat niet door in 
de kathedraal, maar in de Iglesia San Francisco. Grote 
plechtigheden zoals het patroonsfeest van Jakobus kre-
gen een plek in de Iglesia San Martín Pinario.
De bezoeken aan het dak van de kathedraal zijn opge-
schort. De  kathedraalruimte en de Pórtico de la Glo-
ria zijn tijdelijk van elkaar gescheiden door een niet al 
te mooie schutting, maar schade aan de Pórtico door 
werken in de kathedraal, dat kan men zich na een ja-
renlange peperdure restauratie niet meer permitteren. 
De regeling voor een bezoek aan de kathedraal vind je 
op  http://catedraldesantiago.es. Je kan vooraf reserve-
ren. Een normaal ticket kost € 10, een pelgrimsticket 
€ 8, maar er zijn ook dagelijks een vijftigtal gratis tic-
kets, gekoppeld aan je identiteitskaart. 
Nieuw is ook dat selfies nemen met Jakobus of een 
andere heilige verboden is. Jacobus Maior in de Pórtico de la Gloria
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Kort
* Hospitaleros. Wie wat camino-ervaring heeft, een paar talen spreekt en niet op-

kijkt naar lange werkdagen, kan zich altijd kandidaat stellen om een paar weken 
te hospitaleren in een albergue. Het Vlaams Genootschap zorgt ervoor dat hospi-
taleros aan het werk kunnen in Los Arcos. Een dringende nood aan hospitaleros 
is er momenteel niet voor Los Arcos, maar als je wat googelt, dan vind je altijd wel 
Compostela-gerelateerde websites waar ze zoeken naar hospitaleros. We geven er 
een paar en volgende maand nog enkele.

 https://www.hospitaliers-st-jacques.fr/besoins-urgents-d-hospitaliers/
 www.webcompostella.com/apres/devenir-hospitalier/recherche-dhospitaliers/  
* Street Artists. Op de Camino Lebaniego hebben ze de jongste jaren ruimte gege-

ven aan straatartiesten om creatief om te gaan met allerlei triestige muren en an-
dere oppervlakten. 

 Enkele resultaten zie je op https://www.caminolebaniego.com/way-art. 
* Reismarkt. Op 24 februari organiseert Wegwijzer in Brugge zijn jaarlijkse Reis-

markt. Voor reisminnend Vlaanderen een belangrijk gebeuren. Meestal zijn er 
ook enkele pelgrims die info geven over de camino. Dat waren er einde januari 
een paar. Maar wellicht groeit dat nog. 

 Info vind je op www.reismarkt-brugge.be/informanten/. 
* Zwitserland, nieuwe pelgrimsweg. Recent werd in Zwitserland een nieuwe ja-

kobsweg geopend, van Disentis in Graubunden via Andermatt en Sion tot 
Saint-Maurice in Wallis. Of van de benedictijnen in Disentis naar de augustijnen 
in Saint-Maurice. Daarna volg je de Via Francigena in omgekeerde richting tot 
Lausanne. Dan gaat de tocht verder naar Genève en vervolgens richting Le Puy.  

 Uitgebreide info vind je op www.pilgern.ch/jakobsweg-wallis.
 Bij Rotten Verlag verscheen ook een gids: Pilgerführer Rhein - Reuss – Rhone. 
 Prijs: CHF 24.

Camino Lebaniego. Werk van Btoy op 
een muur van de albergue in Serdio.
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PelgriMeeR ...
Veel pelgrims blijven naar Compostela pelgrimeren, anderen stop-
pen, nog anderen pelgrimeren na Compostela naar Rome of Trond-
heim en vele andere meer of minder sacrale plekken.
PelgriMEER is een beweging van mensen die blijven pelgrimeren. Ze 
zijn actief via een website die zeker de moeite waard is om te doorbla-
deren. Interessant zijn vooral de verhalen van pelgrims. Het gaat niet 
om een lijstje van blogs etc. maar verhalen op basis van antwoorden 
op enkele vragen (hoogtepunten, ontmoetingen, landschappen), ge-
volgd door wat extra informatie.
Knap werk!  https://pelgrimeer.eu/ 

Steenmannetjes komen in bijna de hele wereld 
voor. Als bewegwijzering, op graven, om een ge-
wijde plek te markeren ... Ze ontstaan dankzij vele 
mensen die hun steentje bijdragen. 

PelgriMeer koos het steenmannetje als een symbool 
van harmonie, een symbool voor de weg naar 
buiten én naar binnen. De vijf stenen, de de vijf 
kleuren staan voor vijf continenten en diversiteit.

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 
www.mycaminobed.com

Los Arcos. Genoeg gewandeld. Tijd voor muziek. Los Arcos. Ook plaats voor enkele tentjes.
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de populairste herbergen volgens Gronze
www.gronze.com is zonder meer een van de 
beste Spaanstalige websites met uitstekende 
informatie over de camino's. Gronze heeft 
jaren geleden ook een systeem uitgedokterd 
om te achterhalen welke albergues bij de ge-
wone pelgrims het populairst zijn. 
De complete lijsten vind je op de website. 
Voor enkele camino's geven we de nummers 
een tot drie.

* Camino Francés  
1. Albergue de la Cofradía del Santo, Santo Domingo de la Calzada
2.  Albergue eclesial Espíritu Santo, Carrión de los Condes
3.  Albergue Seminario Menor, Santiago de Compostela
* Camino Portugués (vanuit Porto)
1.  Albergue de Peregrinos do Porto
2.  Albergue Senda Sur, O Porriño
3.  Albergue de peregrinos de São Pedro de Rates
* Camino del Norte
1.  Albergue La Rectoral de Priesca
2.  Albergue La Cabaña del Abuelo Peuto, Güemes
3.  Albergue San Roque, Navia

La Cabaña del Abuelo Peuto in Güemes, de grootste herberg op de Ca-
mino del Norte, gerund door padre Ernesto en al jaren heel populair. 
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* Camino Primitivo
1.  Albergue de peregrinos de Bodenaya
2.  Albergue Casa Ricardo, Campiello
3.  Albergue de peregrinos Villa de Grado

* Vía de la Plata
1.  Albergue de peregrinos de Zamora
2.  Albergue Las Moreras, Monesterio
3.  Albergue Lalín Centro, Lalín

* Camino de Madrid
1. Albergue de peregrinos de Peñaflor de Hornija
2. Acogida de peregrinos La Encomienda, Manzanares el Real
3. Albergue de peregrinos Fuente del Pájaro, Zamarramala - Segovia
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De eerste plaats op de Camino del Norte is echter voorbehouden in 
de vrij nieuwe herberg in Priesca. We hebben er ooit over gepubliceerd, 
met name ook over het bezoek dat je ‘s avonds met de hospitalera aan 
de preromaanse kerk kan brengen.
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Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

nog meer boeken
* Guide des chemins de pelerinage du Monde is eigenllijk geen gids, maar 

een dictionnaire van Fabienne Bodan voor zo’n duizend pelgrimages 
in de hele wereld: 

 Compostelawegen en andere christelijke pelgrimsroutes, ook nieu-
we camino's à la Compostela, maar geopend in Brazilië, Korea en 
andere landen en (historische) sacrale wegen uit andere culturen. 
Het boek van bijna 500 blz. verscheen bij Editions Ouest France en 
kost ca. € 30. 

* Enkele jaren geleden stierf de laatste Vlaamse begijn. Vandaag resten 
ons wel nog een hele reeks begijnhoven, vooral in Vlaanderen een 
belangrijk onderdeel van het patrimonium en een stuk geschiede-
nis en spiritualiteit waaruit misschien voor de toekomst nog wat te 
leren valt.

 Naar aanleiding van de dertiende verjaardag van de erkenning van 
dertien begijnhoven als werelderfgoed organiseerde de Leuvense 
theologische faculteit verleden jaar een colloquium over de geschie-
denis en spiritualiteit van de begijnen. 

 De referaten zijn ondertussen gebundeld tot een boek: Gelovige en 
verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in 
context. 

 Een uitgave van Halewijn. Prijs: € 19,50. 
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Religie. helend. Verdelend
heverlee, tot 10 maart
Vrede is de kern van vrijwel elke religie. En 
toch worden ontelbare oorlogen gevoerd 
in naam van God. Religie. Helend. Verdelend 
neemt je mee in de delicate verhouding tussen 
religie, oorlog en vrede. Hoewel WO I niet 
door een godsdienstconflict was ingegeven, 
was religie ook daar nooit ver weg. Beide par-
tijen schaarden God aan hun zijde.
Wat is de betekenis van religie in conflict en 
verzoening? Wat doet dit met geloofsbele-
ving? En welke invloed heeft dit op de kunst? 
De tentoonstelling biedt geen pasklare ant-
woorden, maar laat ons nadenken over welke 
rol religie en levensbeschouwing kunnen spe-
len in de diverse samenleving van vandaag.
Historische cultuurobjecten krijgen er een 
plaats naast hedendaagse kunst van Yael Bar-
tana, Michael Rakowitz en Wael Shawky.
Publieke rondleidingen op 10 en 24 februa-
ri. Prijs: inkom plus € 3. Gesloten op maan-
dagen en feestdagen.
www.parcum.be 

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 ...



29

103
februari  2019¡HOLA!

lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS

Van Sevilla naar Compostela
Vooral op het einde van de tocht waren er veel dagen met veel hagel, felle 
wind,  sneeuw en overstroomde paden.
Het was geen simpele tocht maar wat heb ik toch weer genoten van de 
natuur, ontmoetingen,  het spirituele …  Ik moet het jullie niet uitleggen.
Meer over die en andere dagen vind je op mijn blog.
Mag ik jullie toch ook eens danken voor al jullie werk, de ¡Hola!’s, en de 
telkens leuke De Pelgrims.
Het is altijd weer genieten en dromen.
https://ronnynaarsevilla.blogspot.com/

De openingsfoto van deze ¡Hola! komt uit de blog van Ronny Van 
Steen. Foto’s van Jan Van Dongen. Hier zijn er nog een paar, ook beel-
den uit de laatste dagen voor Santiago de Compostela.
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Westelijke route
Op 1 april 2018 vertrok ik opnieuw te voet naar Com-
postela. Deze keer langs de weinige bekende westelij-
ke route (St.-Quentin, Parijs, Tours, Bordeaux, Irun). 
Spijtig genoeg vond ik hieromtrent niet zoveel infor-
matie. Daarna volgde ik de Camino del Norte tot in 
Compostela. 
Ik ben ervan overtuigd dat velen deze minder be-
kende Franse route willen volgen. Ik wil graag andere 
kandidaat-pelgrims die info die nu op mijn nieuwe 
blog staat, niet onthouden. 
Hugo Dewit, Overijse
www.bloggen.be/compostella_tevoet  

N.v.d.r. Er zijn meer ‘westelijke’ routes. Je kan -  maar je moet niet - via St.-
Quentin en Parijs en Orléans stappen. Naar Saint-Quentin kan je onder meer 
langs de Via Brabantica en de Via Gallia Belgica. Info over de Brabantica vind 
je op de nieuwe website. 
Van Saint-Quentin naar Parijs vind je de route op www.casajac.org. Van Pa-
rijs naar Tours  (Via Turonensis, Voie de Tours) kan je onder meer de gids van 
Editions Lepère gebruiken. Een gedeeltelijk alternatief is de Voie du Littoral. 
Daarvoor verlaat je de Turonensis in Saintes om naar Royan te lopen en er 
de veerboot over de Gironde te nemen naar La Pointe-de-Grave. Dat is vlakbij 
Soulac, beginpunt van de Voie du Littoral.
Je kan ook via Rijsel, Arras, Amiens, Beauvais en Chartres naar Tours stap-
pen. Zie daarvoor het stukje over de Via Brugensis in deze ¡Hola!
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¡hola! in zuid-afrika
Best wishes for the New Year. May your efforts at the Vlaamse 
Compostelagenootschap go from strength to strength. 
I must congratulate you on the excellent publication of ¡Hola! 
no. 102. The design is very attractive and the content, both 
text and photographs, are excellent. 
Please convey my congratulations to your production team 
as well. Continue to improve it. I find it so enjoyable to read 
through all the pages. You can be very proud of this publica-
tion. 
Heinrich Brumfield
Founding Chairman of the Confraternity of St. James of South Africa

Stapmaatje gezocht
Ik ben 64 jaar en nog goed actief, ik wandel graag, ben heel 
sociaal en zou graag in september naar Compostela wandelen 
vanuit Porto. Dat is zo’n 200/220 km, tien tot twaalf dagen, 
dat is allemaal nog bespreekbaar. 
Ik ben op zoek naar een vrouwelijke medestapster, liefst van 
Vlaams-Brabant. Zelf ben ik van Scherpenheuvel en gepen-
sioneerd. 
Het is mijn eerste camino. Mijn man is verleden jaar geweest 
met zijn vriend en dat is allemaal prima verlopen. Ik kon 
toen niet meegaan en nu kan mijn man niet meegaan. Knie-
problemen. 
Jeannine De Rijck, 013 77 28 88, 0494 68 44 69

Sponsoring gezocht voor Ter heide
Ik ben samen met Ludo Schrijvers lid van het Compostelage-
nootschap en we maken ook deel uit van het Calluna Team, 
een MTB-groep die jaarlijks ook enkele activiteiten organi-
seert ten voordele van Ter Heide, een instelling voor mensen 
met een meervoudige beperking en met vier vestigingen in 
Limburg. Je vindt er meer over op www.callunateam.be. 
 
Van 28 mei tot 7 juni fietsen we met een zevental MTB’ers van 
Lissabon naar Compostela. We willen er ook een sponsor-
tocht van maken ten voordele van Ter Heide. De opbrengst 
gaat naar een of meer rolstoelfietsen. We maken enkele keren 
per jaar met de gasten een fietstocht. 
Zo’n fiets kost tussen  € 7000 en € 8000. We zijn op zoek naar 
een hoofdsponsor (bv. € 5000 euro) en vele kleinere sponsors. 
De hoofdsponsor krijgt publiciteit op het busje dat ons op de 
tocht vergezelt, enkele persberichten, nieuws op sociale me-
dia en blogs op de websites van Ter Heide. In samenwerking 
met het bedrijf kunnen we ook een startevent organiseren. 
Natuurlijk is de financiële steun fiscaal aftrekbaar. Alle steun 
is welkom, ook symbolische en kleine bedragen.
Tjeu Arits
tjeu@arits.be
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dank en foto’s
Vooreerst wil ik je danken voor het regelmatig toesturen van de nieuwsbrief die, samen met het 
tijdschrift, een band creëert met de vele onbekende en enkele bekende pelgrims. Ik ga dan ook 
graag in op je oproep om foto's ter beschikking te stellen. Ik heb verschillende delen van pel-
grimswegen afgestapt en daarvan telkens een blog gemaakt met tekst en foto's. 
https://johan-johannesblog.blogspot.com/p/camino-del-norte.html 
https://johan-johannesblog.blogspot.com/2013/10/gr-653-via-tolosana-montpellier-le.html  
https://johan-johannesblog.blogspot.com/2012/11/gr-65-via-podiensis-le-puy-en-velay.html  
https://johan-johannesblog.blogspot.com/2011/06/testbericht-nr-2.html  (Camino Primitivo)
Johan VereeckeUit de Tolosana-blog van 

Johan Vereecke.

Schelp voor vogeltjes?
In juli 2018 heb ik besloten om dit jaar de camino te doen.
Het is verbazingwekkend hoeveel symbolen je plots overal ziet op de 
meest onverwachte plaatsen, zoals op dit nestkastje in Rheinbrohl.
Tijdens het vervolg van mijn fietstocht kwam dit gedicht in mij op:

Als eenmaal de kiem
van de Camino  is ontsproten
verschijnt een verborgen wereld. 

Lang liep ik onwetend
verloren langs Vlaamse wegen.
Nu kom ik overal de Camino tegen. 

Het doel moet er wezen,
Maar zie vooral de weg.

Eric Ghysebrechts

altijd nu
Met Nieuwjaar kreeg ik bij mijn kaartaankopen een 
notitieblokje met op de cover een quote van Willem 
Vermandere: 
Voor morgen nog geen zorgen, onderweg is ‘t altijd nu.
Ik denk dat dit een mooi bedevaartmotto is: onderweg 
is ‘t altijd nu.
Martin Vanhaverbeke

Quiz
En tot slot de juiste antwoorden bij ‘de quiz’ n.a.v. 
de quiz van afdeling Limburg.  (pagina 14)
Vraag 1: a
Vraag 2: b
Vraag 3: b


