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Er zijn vrijwel elke dag merkwaardige ontmoetingen op de camino. Soms heel merkwaardige. Hier ontmoet een Vlaamse peregrina een inwoner van Mondoñedo op de Camino 
del Norte, zes dagen voor Compostela. De man is Spanjaard, kwam nooit het land uit, maar heeft veel interesse om, voor zijn deur, de hele wereld te ontmoeten. Hij staat veel op 
de uitkijk en wil weten van waar de pelgrims komen. Amberes?  Ha ja, de Vlaamse havenstad aan de Schelde! Dat weet hij, 
Het kan een korte ontmoeting zijn of wat langer, als de pelgrim (een beetje) Spaans spreekt. De man kent geen vreemde talen. Na de ontmoeting gaat hij in zijn kaarten en zijn 
encyclopedie op zoek naar meer informatie over de herkomstregio van  de pelgrim. Zo leert hij, op zijn manier, de wereld kennen ...
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Getuigenis van een jonge pelgrim
In Charité-sur-Loire werd ik in de kathedraal uitgenodigd door een lieve oude dame 
om een snelle hap te komen eten om 13 uur. Ik dacht een uur later weer op stap te 
zijn. Mijn slaapplek, dat was nog vier uur stappen. Na veel levensverhalen was het 
plots 16 uur en kreeg ik nog eten mee maar ook oude kranten, boekjes en postkaar-
ten. Ik heb ze meegezeuld tot het volgende postkantoor en heb ze nog steeds. Mijn 
rugzak was 4 kg zwaarder. Het was niet het positiefste bezoek voor mij, maar ik had 
de indruk dat mijn bezoek haar ontzettend gelukkig had gemaakt. 
Dat is een van de eerste lessen die ik leerde op de camino: sta open voor uitnodigingen 
en ontmoetingen!

Een tweede les. 
Mijn pad kruiste een klein beekje. Langs dat beekje liep een paadje. Ik wist niet 
waarheen, maar mijn instinct zei: volgen! Zo week ik af van de asfaltroute en stapte 
in het onbekende. Wat een prachtbeslissing! Een klein modderpad, ik voelde me 
terug dat jongetje dat altijd in modder en plassen wilde lopen. Het geluk kon niet 
op. Mooie, ongerepte natuur. En dan gebeurde het. Mijn uniekste moment van de 
camino. Ik was drukdoende de vele spinnenwebben van mijn gezicht te wrijven en 
keek terug op: recht in de ogen van een hert met een groot gewei, geen twee meter van 
mij. Het schrok en sprong weg. Tien meter verder bleef het staan op een rots en keek 
me nog eens diep in de ogen. Hij brulde één keer en verdween. Ik kreeg kippenvel. 
Ik besloot vaker het voorgeschreven pad te verlaten. Enkel op die manier kom je op 
plekken die te mooi zijn voor woorden en foto’s. Een les die me nu nog altijd bijblijft: 
blijf niet altijd hetzelfde pad bewandelen, doe eens iets anders en volg je instinct. 
Deze twee dingen wil ik jullie dus graag meegeven: stel je open en luister naar je buik-
gevoel. Het kan je camino net dat tikkeltje meer geven.
Jens Willemse 
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Pelgrim,
Ga nu.
En neem wat brood en melk voor onderweg. 
Zoek je weg op de klank van eigen voeten. 
Voel hoe de wind in je hand komt wonen. 
Hoor hoe een vogel wat stilte verplaatst. 
Zie hoe de klaprozen gloeien. 
Ruik hoe mooi het water is. 
Geniet van de gastvrijheid van een olijfboom. 
Beleef de weelde van de eenvoud. 
Vertel iets dat niet begint met een woord. 
Verwarm je met een honger in je ziel. 
Verlang naar je dierbaren. 
Pelgrim, 
Ga nu. 
Op zoek naar vrede en alle goeds. 
Op weg naar een andere dimensie. 
En voel die lijn heel zacht door je lichaam vloeien.
En als je even geen ziel hebt
Dan is er nog het geheim van een landweg. 

Terugblik: de pelgrimszegen
Compostela  ... een zegen!
De jaarlijkse pelgrimszegen in de St.-Romboutskathedraal zat weer goed gevuld. 
Tweehonerddertig pelgrims, vergezeld van familie en vrienden, kregen er de pelgrimsze-
gen. Iets minder dan vorig jaar.
Zij mochten er weer een sfeervolle, algemeen geprezen viering meemaken. Een viering 
met mooie beelden, pakkende teksten en getuigenissen plus de bijzonder mooie muzikale 
bijdrage van ons koor Adalard van Aubrac, samen met de organist Peter Pieters. Getuige-
nissen kwamen van Luc De Bolle over tegenslag op de camino, van Luc De Saeger over de 
zegen van de partner en van de jonge pelgrim Jens Willemse over zijn eerste caminolessen.
Na de persoonljke zegen gaven alle aanwezigen elkaar de hand om te luisteren naar de 
wens van Jan De Proft. Een stil verbindingsmoment. De tekst vind je bij de foto.
Velen bleven ook voor de broodjesmaaltijd, in de namiddag gevolgd door het verhaal 
van Peter Hessling, voorzitter van het Nederlands Genootschap en Monique Walrave, 
bestuurslid. Zij brachten ons vooral het verhaal van de Huiskamer van de Lage Landen 
in Compostela. Een huiskamer waar je na aankomst altijd welkom bent om je verhaal 

te doen en een kop koffie te drinken. 
Opnieuw een knappe prestatie van 
de werkgroep Spiritualiteit, het koor 
Adalard van Aubrac, de technische 
ploeg en de vele medewerkers  van 
afdeling Mechelen. 

Was jij erbij? Laat ons weten wat 
jij van de pelgrimszegen vond!
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 Eddy en Roosje. Roosje rijdt dit jaar de laatste duizend kilometer 
van de camino. Francés!
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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, na-
slagwerken en pelgrimsgadgets kopen uit de pel-
grimswinkel, een credencial-stempelboekje aan-
vragen en boeken uit de bibliotheek raadplegen.

Dit zijn de vrijwilligers, actief in april en mei:

Zaterdag 6 april Jelle Nuyts, Dirk De Smedt, Luc Abel en Clark Trappeniers
Zaterdag 13 april José Maes, Patricia Duprez, Annemie Vanderschoot en Daniël Dierickx
Zaterdag 20 april Paaszaterdag. Infopunt gesloten!
Zaterdag 27 april Andrea Grootaers, Jacques Tack, Luc Demeulenaere en Richard Anthone
Zaterdag 4 mei Marc Frederickx, Emmanuel Velghe, Hanny Pouderoyen, Lieve Gommers
Zaterdag 11 mei Jan De Proft, Yvonne Roelof, Dees Van Caeyzeele,  Alex Cusse
Zaterdag 18 mei Lieve Mommens, Patrick Maene, Jean Smeets, Madeleine Pinxten
Zaterdag 25 mei  René Henquet, Martine Maes, Jos Helsen en Clark Trappeniers
Zaterdag 1 juni Lieve Gommers, Robert Truyen, Jelle Nuyts, Jacques Tack

Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwilligers in Mechelen klaar om al je vragen te beant-
woorden! Op hoogdagen als de pelgrimszegen kloppen hier zo’n honderd(!) kandidaat-pelgrims aan!
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Infodagen: antwoorden op (bijna) alle pelgrimsvragen  ...!
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Informatie over de tochtervaring van de medewerkers vind je op 
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt. 
Voor de meest populaire fiets- en wandelroutes (Francés, Portugués, 
Norte, Inglés) is vrijwel altijd iemand met recente ervaring aanwezig. 

Daarnaast noteerden we onder meer ook deze vrij recente ervaringen:
Op 6 april: Vía de la Plata, Chemin Estelle (St.-Quentin-Parijs), Cami-
no Inglés, Via Augusta, Camino del Estrecho. En voor fietsers: Camino 
Portugués Interior,  Camino Sanabrés, Vía de la Plata, Via Augusta. 

Op 13 april: Vézelay-Le Puy, Via Podiensis, Franciscusroute Firenze-
Assisi, Via Francigena. Voor fietsers: Camino Sanabrés, Vía de la Plata. 

Op 27 april: Via Turonensis, Tours-Mont St.-Michel, Ruta de la Lana, 
Via Podiensis, Vézelay-Le Puy, Vía de la Plata, Camino Portugués vari-
ante spiritual, Camino Ignaciano, Camino Vasco del Interior, Camino 
Catalan (Montserrat-Logroño). Voor fietsers: westelijke St.-Jakobsroute 
en terug naar huis via Oviedo, Bilbao, Bordeaux.

Op 4 mei Via Podiensis, Via Tolosana, Chemin du Piémont, Vía de 
Bayona, Camino de Invierno, Camino del Salvador, Camino Olvidado, 
Camino Primitivo.

https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroep-infopunt/
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Programma
10.00 Onthaal en welkom
11.00 Misviering in de Sint-Jacobskercke 
12.30 Aan tafel in het Parochiecentrum
14.00 Rondleidingen en wandelingen. Keuze uit: 
  1.  Sint-Jacobskercke en omgeving: Jakobus, pelgrims en de 
   Via Limburgica
  2. Markt, Maaslandse stijl, Sint-Catharinakerk en de Via 
   Limburgica
  3. Aldeneik: Sint-Annakerk, Harlindis en Relindis; 
   wandelingetje langs de Maasplassen en de Via Limburgica
  4. Heppeneert: bedevaartsoord O.L.V. van Rust: 
   Sint-Gertrudiskerk; monumentjes; korte wandeling langs de   

  uiterwaarden en de Via Limburgica.
16.00 Café De Ware Jakob
Later meer informatie!

Maaseik, stad aan de Maas. De kerk in beeld is de St. Catharinakerk. 
Een kerk met een mooi gevulde schatkamer. Je vindt er o.a. de Codex 
Eyckensis uit de 8ste eeuw. Het oudste evangelieboek in de Benelux.
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3 nu al noteren!
Maaseik, donderdag 25 juli
Jakobsfeest!
Dit jaar viert het Compostelagenootschap het feest van 
Jakobus de Meerdere in Maaseik. Telkens doen we dat in 
een gemeente met een Jakobskerk, hier de Jacobskercke of 
Kruisherenkerk. Een pareltje. Voor Jakobus en de pelgrims.
Maaseik heeft  aan de pelgrims heel wat moois te bieden 
wat  erfgoed aangaat.  En bovendien is de Maas met haar 
plassen en uiterwaarden nooit veraf. 
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 Genootschap-afdelingen
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aFdelinG anTWeRPen
heer-sur-Meuse, van 21 tot 23 juni
driedaagse, geënt op de Via Monastica
De Via Monastica loopt langs de norbertijnenabdijen van Postel, Ton-
gerlo, Averbode en Leffe (Dinant) naar Rocroi in Noord-Frankrijk. Net 
voor Givet steek je de grens over in Heer-sur-Meuse. 
Einde juni organiseert afdeling Antwerpen opnieuw een wandelweek-
end in Domaine de Massembre in Heer-sur-Meuse. 
Op het programma staan minstens vier wandelingen, de eerste vrijdag-
namiddag om 13.30 uur,  twee op zaterdag, eentje zondagvoormiddag 
en ten slotte, eentje op  zondagnamiddag. Als er  liefhebbers zijn, even-
teel ook een dauwwandelingetje.
Het weekend biedt je tal van mogelijkheden om pelgrimservaringen uit 
te wisselen. Misschien is er een korte voordracht over een camino. En 
ook kampvuur hoort tot de mogelijkheden. 
Er zijn een hele reeks wandelingen mogelijk, deels geënt op de Via 
Monastica of  gelinkt aan een andere bedevaartsroute. Wat het precies 
wordt hangt onder meer af van de deelnemers en de weersomstandig-
heden. Enkele mogelijkheden: de Via Monastica in de omgeving van de 
rotsen van Freyr, een wandeling langs de middeleeuwse abdijkerk van 
Hastière (met pelgrimsattributen in het koor), een wandeling in Hier-
ges of van Hierges (F) naar Doische (B), de Hermetonvallei, de omge-
ving van Rocroi (F), Bouvignes en Dinant, van Celles naar Foy-Notre-
Dame  en veel meer. 

Op weg naar de rotsen van Freyr.

De Maas tussen Dinant en Givet. 
De Via Monastica loopt hier links langs de oever.
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Je neemt vrij deel aan alle of aan sommige wandelingen. Met de wagen 
maken we korte verplaatsingen naar het vertrekpunt van de wandeling. 

Logeren doe je in een van de gebouwen van Domaine de Massembre. Dat 
kan in comfortkamers (douche en toilet op de kamer) of in budgetkamers 
voor acht personen ( stapelbedden, sanitair op de gang, te vergelijjken 
met een albergue-kamer).
Bedlinnen moet je niet meebrengen, handdoeken wel. Breng ook een 
zak- of koplamp mee, een dagrugzakje en zeker een drinkbus. 

Voor twee volledige dagen volpension betaal je 
-  € 105, met logies in een budgetkamer
-  € 145 met logies in een tweepersoons-comfortkamer 
-  € 155 met logies in een eenpersoons-comfortkamer. 

Wij maken de kamerindeling. Als je met iemand de kamer wil delen, dan 
laat je ons dat weten. Je kan eventueel ook met drie in een comfortkamer 
logeren. 

Omdat de bestemming toch niet naast de deur is, rijden we zoveel mo-
gelijk samen. Onder elkaar spreek je af wat de ene aan de andere betaalt. 
Met trein en bus komen kan eventueel ook. Je wordt dan, na een tele-
foontje, afgehaald aan de bushalte. Meer info bij Ludo Van Lint.

* Inschrijven doe je via deze link
* Tegelijk schrijf je het juiste bedrag over op rekening BE73 0017 0228 8160 

van het Vlaams Compostelagenootschap, afdeling Antwerpen.

Met instemming van de koeien luisteren we naar 
een kort bezinningsmoment.

Tussen Hierges en Vaucelles: een ontmoeting met Antonius. Antonius 
van Padua, want hij is afgebeeld als franciscaan met een kindje Jezus. 
Er zijn een hele reeks heilige en zalige Antoniussen. Een andere beken-
de Antonius is die met zijn varkentje: Antonius de Grote van Egypte.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandeldriedaagse-in-heer-sur-meuse-geent-op-de-via-monastica/
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* En ten slotte stuur je naar afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be 
nog een mailtje met de boodschap: wij zijn ingeschreven voor het wandel-
weekend en zouden graag met iemand meerijden. Of: we kunnen nog x per-
sonen meenemen.

Wij proberen dan chauffeurs en passagiers met elkaar in contact te brengen.

Annuleren na 20 mei, met terugbetaling van het gestorte bedrag is alleen mogelijk 
om gezondheidsredenen, met doktersbriefje.
Inschrijven na 20 mei is nog wel mogellijk! Tot 14 juni!

Nog vragen? 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be
of ludo.van.lint@telenet.be, 03 455 40 83

Aperitief in een geheime 
ondergrondse locatie.

Domaine de Massembre: moderne infrastructuur!

Door de weilanden in de buurt van Falmignoul.
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aFdelinG GenT
doornik, zaterdag 25 mei
een koor van keien langs de rivier ...
Afdeling Gent en het lokale pelgrimscomité van 
Doornik nodigden de Vlaamse en Nederlandse pel-
grimskoren uit om in de Doornikse St.-Jakobskerk 
een pelgrimsevocatie te brengen. 
Naast zang en muziek is er ook poëzie van Thomas 
Rubico en Danielle Gerard. In het programmaboek-
je worden de vertalingen opgenomen.
De koordirigenten zijn Johan De Ridder (B) en 
Sebastian Holz (NL). Aan het orgel de jonge, uit 
Rusland afkomstige, Natialia Tschebotareva.
De regie is in handen van koorlid Willy Genbrugge. 

De pelgrimsevocatie is drietalig: Spaans, Frans en 
Nederlands. De organisatoren benadrukken daar-
mee dat we moeten verbroederen en kijken naar 
wat ons bindt. 
Het Nederlandse en het Vlaamse koor zingen sa-
men, de dirigenten wisselen af. 

Op het programma staan tien Nederlandse, Franse, Engelse, Spaanse, 
Duitse en Engelse liederen. Voor veel pelgrims zullen de titels niet on-
bekend zijn: Camino, Pilgrim Hymn, Irish Blessing, Pour avoir mon Dieu 
propice, de Spaanse klokkencanon ...

Uit
Le temps de comprendre
Rassemblés en monticules,
en flèches ou autres signes,
les cailloux disent le Chemin
si different pour chacun,
celui sui se parcourt à pas mesurés,
lents parfois
souvent au rythme des battements
de notre coeur essoufflé et impatient,
de notre corps douloureux
qui se désespère,
s’enflamme ou trépigne de joie.

Danielle Gerard. 

Een camino van rozen, 
van doornen ook
Stap nu stil verder, pelgrim,
kijk naar de wolken en de sterren
hoor hoe de keien zingen
op de cadans van jouw stappen
geniet van brem en bomen
streel de regen en de wind
bedank de zon om zoveel zegen
ruik aan de rozen op jouw pad
stoor je niet aan de doornen
ween om verre vage dingen
geliefden die je achterliet
volg jouw eigen weg, pelgrim,
alleen jij kent de sporen.

Thomas Rubico

Jakob in zijn Doornikse kerk
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Eén lied wordt alleen door het Nederlandse koor gezongen, het 
Vredeslied van Sibelius. 
En het slotlied? Wat dacht je? Tous les matins ... Ultreia. 
Het publiek zingt uiteraard mee, hand in hand. 

Aanvang om 15 uur. Deuren: 14.30 uur. 
Kaarten: voorverkoop € 5, aan de kassa € 7. -12 jaar gratis.
Hoe je precies een kaart koopt, dat vind je op 

’s Morgens kan je eventueel deelnemen aan een geleide wandeling 
of een rondrit met een toeristentrein. Dat kost € 5. Meer informatie 
via dezelfde lilnk naar de website. 
Nog vragen? Mail naar afdelinggent@compostelagenootschap.be
www.visittournai.be 

Ons koor Adalard van Aubrac, aan het 
werk tijdens de jongste pelgrimszegen.

Nederlands Genootschap. Het Nederlandse pelgrimskoor El Orfeón
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/een-koor-van-keien-langs-de-rivier/
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aFdelinG KeMPen
Kapellen, woensdag 17 april
Van londen naar Rome
De pelgrimsbroers Patrick en 
Joan gingen enkele jaren gele-
den op stap voor het goede doel, 
langs de Via Francigena, van 
Londen naar Rome. Het goede 
doel is de heropbouw van een 
schooltje in Nepal. Het school-
tje in een arm dorp werd door 
de aardbeving van mei 2015 
verwoest. Ze vertellen over hun 
tocht met beelden en veel geest-
drift.
Afspraak om 20 uur in zaal De 
Kroon, Antwerpsesteenweg 2.
Bijdrage:  donativo.

Van Paulus naar Petrus, met de zegen van de lachende engel (Reims)

Via Francigena. Vertrek aan de St. Pauls Cathedral in Londen.

Via Francigena. 
     Einddoel bereikt, het St.-Pietersplein in Rome.
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Inschrijven doe je via: 
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/op-weg-naar-rome-langs-de-via-francigena/

Nog vragen? Mail naar afdelingkempen@compostelagenootschap.be
http://pelgrims.desaegher.org/2016/08/page/3/
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aFdelinG leuVen
land van herve, van 1 tot 4 mei
driedaagse geënt op de Via Mosana
Voor de vierde maal gaat afdeling Leuven drie dagen wandelen langs pel-
grimswegen en spirituele plekken. Dit jaar met een vaste verblijfplaats en 
wandelingen geënt op de Via Mosana. Die loopt van Maastricht of Aken 
via Luik en Hoei naar Namen. 
 
De eerste dag wandel je naar de voormalige  cisterciënzerabdij van Val-
Dieu in Aubel, in de Berwinnevallei. De abdij dateert uit 1216; de huidige 
gebouwen zijn 17de-18de -19de-eeuws. De laatste monniken vertrokken 
in 2001. Hun plaats is sindsdien ingenomen door een lekengemeen-
schap, de Communauté Chrétienne de Val-Dieu. Ja, met lauden, vespers en 
andere gebedsdiensten. Er is onder meer ook een brouwerij en een groot 
park.

Op dag twee staat het enorme Amerikaanse oorlogskerkhof van Henri-
Chapelle op het programma en de Jakobskerk van Clermont-sur-Ber-
winne (Thimister-Clermont), zonder meer een van de mooiste dorpen 
in het Land van Herve. De kerk in Maaslandse renaissance is 16de-eeuws. 
 
De derde dag mag je mee op wandel door de Geulvallei, een wandeling 
vanuit Hombourg met enkele kastelen, de spoorwegbrug van Moresnet 
– de grootste van het land - en voormalige lood- en zinkmijnen in Plom-
bières.

Monniken zijn er niet meer in deze cisterciënzerabdij. En ook in die 
Vlaamse cisterciënzerabdij, in Bornem, vertrokken de laatste cisterci-
enzers. De cisterciënzerabdijen ontstonden als een reactie op het slecht 
naleven van de regel van Benedictus. Trappisten zijn ook cisterciënzers 
maar dan van de ‘strikte observantie’. Die orde ontstond einde 18de 
eeuw in de abdij van La Trappe en ook hier gaat het om het invoeren 
van een veel striktere regel. Met de jaren zijn de trappisten talrijker 
geworden dan de ‘gewone cisterciënzers’. 
Cisterciënzers: http://www.ocist.org/ocist/de/ 
Trappisten: https://www.ocso.org/ 
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Vanuit het mariaal bedevaartsoord Moresnet-Chapelle gaat de 
laatste tocht naar Aken. Daar staan uiteraard de Dom en de Ja-
kobskerk op het programma. 
Toevallig zijn dat ook twee kerken waar slechtvalken jaarlijks een 
nest bouwen. In het Duits zijn dat Wanderfalke, in het Frans fau-
cons pélerins.

De vaste verblijfplaats is het Domaine des Fawes in Charneux, 
een verblijfplaats voor onder meer wandelgroepen en bosklas-
sen. Eenvoudig logies met meerbedkamers en sanitair op de gang.  
Afstanden: 16 à 20 km. Verplaatsingen met eigen vervoer en 
kostendelend. 

Deelname:  € 130
Informatie over de inschrijving: klik hier

Clermont is het mooiste dorp in het Land van Herve. Gebouwd op een 
heuveltje dat waarschijnlijk deel uitmaakte van de Romeinse defensie. 
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Henri-Chapelle, Amerikaanse begraafplaats: achtduizend, bij de Slag 
om de Ardennen gesneuvelde militairen.
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www.paysdeherve.be
www.abbaye-du-val-dieu.be 
www.thimister-clermont.be
www.beauxvillages.be/les-villages/clermont-sur-berwinne.htm?lng=fr
www.plombières.be 
www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/henri-chapelle-american-cemetery
https://www.aachenerdom.de/

Vragen? Problemen?
Mail naar afdelingleuven@compostelagenootschap.be

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/op-pelgrimstocht-in-het-land-van-herve-langs-de-via-mosana/
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 Aken, de Dom. De kerk ontstond uit de hofkerk van Karel de Grote. Het oudste deel dateert uit de achtste eeuw! 

 Een 14de-eeuwse reliekbuste van Karel de Grote uit de schatkamer van de Dom. 
In het bisdom Aken is Karel een ‘heilige’,  maar dat is hij niét. De heiligverklaring is 
het werk van een tegenpaus door toedoen van keizer Frederik I Barbarossa.
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aFdelinG liMBuRG
zonhoven, woensdag 10 april
natuurwandeling in de Wijers
De Wijers is met een duizendtal vijvers en vijvertjes goed voor 700 ha natuurgebied tussen 
Kelchterhoef en  Herkenrode, De Maten en Bolderberg. Mathieu Bos is de gids van dienst.
Samenkomst en vertrek om 13.30 uur aan het station van Zonhoven, Engstegenseweg.
Afstand: 8,5 km. 
Je wandelt in een natte omgeving, denk dus aan waterdicht schoeisel.
Geen onkosten. 

De Wijers, 
700 ha puur natuur 
in Midden-Limburg.

RS
V

Wel aanmelden via https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgrimswandeling-in-zonhoven-het-hart-van-de-wijers/ 
Nog vragen? Mail naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be. 
www.dewijers.be

Zonder de Wijers 
zouden er in Vlaanderen 
geen roerdompen en 
woudaapjes meer zijn!
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aFdelinG liMBuRG
Tongeren, zaterdag 25 mei
Maria oorzaak onzer Blijdschap 
Sinds jaren werkt het Compostelagenootschap Limburg mee aan 
de grote meipelgrimage. Een evenement met verschillende soorten 
tochten. 
Voor het onderdeel ‘pelgrimage’ zijn de leden van het Compostela-
genootschap verantwoordelijk, dit jaar i.s.m. met Pelgrimspastoraal-
Limburg.
Het gaat om een pelgrimstocht door het Jekerdal .Bij aanvang krijg je 
een pelgrimszegen. Onderweg zijn er rustpauzes met een korte bezin-
ning. Na de tocht is er een pelgrimsmis om 18 u. in de O.L.V.-basiliek.

Er zijn drie vertrekpunten:
Fort van Eben-Emael : 25 km, start 9.45 uur.
Grot van Bassenge: 17 km, start om 12.15 uur.
La Passerelle in Glons: 11 km, start om 13.45 uur. 
Naar de vertrekplaats kan je met een gratis bus. De bus vertrekt aan 
het VIIO, St.-Truidersteenweg 17 om respectievelijk 8.30 u., 11.45 u. 
en 13. 45 u. 

Deelnameprijs: € 1,5, te betalen voor het vertrek van de bus of op het 
startpunt. 
Inschrijven is enkel nodig als je van de gratis bus gebruikmaakt. Dat 
moet vóór 20 mei bij Jean-Pierre Houben via 0471 42 13 20 of online 
via www.partnerwalk.be.
http://pelgrimage.dekenaattongeren.be/pelgrimage2019-0803.pdfPelgrimeren naar Tongeren, een spirituele, 

maar ook een landschappelijk mooie belevenis.

Tongeren, ooit het eerste mariale bede-
vaartsoord ten noorden van de Alpen

Via Ambiorix naar Maria, 
Oorzaak onzer Blijdschap 
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andeRe oRGaniSaToRen
antwerpen, Witte donderdag 18 april
Pelgrimstafel met infostand voor kandidaat-pelgrims
Ook dit jaar staat er op Witte Donderdag een rijkelijk gedekte tafel in het Julianusgasthuis,  Hoogs-
traat 72, vandaag gekend als Galerie De Zwarte Panter en ook al zes jaar – na eeuwen - opnieuw het 
adres van de pelgrimsherberg. 
Dertien arme lieden of pelgrims mochten vroeger aanschuiven. De tafel is de hele dag gedekt en jij 
mag er een blik op werpen: een tafel met onder andere visgerechten die meteen doen denken aan 
oude schilderijen. Op en rond de lange tafel hangen kunstwerken, reproducties van werken van 
het Maagdenhuis.  De organisatie is dan ook een samenwerking van de vzw Sint-Julianusgasthuis 
en het Maagdenhuis.  De link met armenzorg en de hongerigen spijzen ligt voor de hand.  

Tot 18 uur kan je dit historisch tafereel komen bewonderen. Daarna komt de traditie helemaal tot 
leven wanneer twaalf bejaarden, aangeduid door het Zorgbedrijf, komen genieten van een heer-
lijke pelgrimstafel. Met verse vis, natuurlijk. 
Tijdens bezoek kan je terecht in de vergaderzaal van het gasthuis voor info over de hedendaagse 
pelgrim en de pelgrimsroutes door Europa bij de infostand 
van het Vlaamse Compostelagenootschap. 
In een zaal van het gasthuis kan je ook een stuk taart eten, 
met koffie of thee.
Geopend van 10 tot 18  uur.
Toegang gratis.
www.stjulianus.org

Op de pelgrimstafel staat altijd een houten Christusfiguur, ingesmeerd met boter. Een gebruik dat stamt uit 
de tijd dat boter een teken van rijkdom was. In de loop van de zestiende eeuw zou een Spaanse officier begon-
nen zijn met een jaarlijkse pelgrimstafel, om zijn zielenheil te verzekeren. Het waren de Loretanen die vanaf 
1718 de pelgrimsmaaltijd op Witte Donderdag serveerden voor behoeftige ouderen. Zo geschiedt nog altijd.
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Waterschei, zaterdag 20 april
Stille zaterdagwandeling
Ochtendwandelingen op Stille Zaterdag, georganiseerd door Pel-
grimspastoraal Limburg. Thema: Stille Zaterdag beleven. 
Afstanden: 13, 9 en 5 km in het wandelgebied Thor Park. 
Vertrek aan de kerk van Waterschei (Genk), Kerkeweg 2, respectieve-
lijjk om 7.30 uur, 8.30 uur, 9.30 uur. Geen inschrijvingen, geen kosten. 
Einde rond het middaguur. 
www.pelgrimswandelingen.be

Thor Central, ooit het centrale mijngebouw van Waterschei.

St.-Truiden, vrijdag 3 mei
avond- en nachtpelgrimage met Trudo
Pelgrimages in het kader van de zevenjaarlijkse Trudofeesten. 
Tochten met bezinnende impulsen en – bij de 6 km-gezinstocht – opdrachtjes voor de kinderen. 
6 km, naar Zepperen. Van 18 tot 21 uur.
15 km, naar  Velm en terug. Van 19.30 tot 0.30 uur. 
27 km, naar Zepperen en Velm en terug. Van 22 tot 7 uur. 

Vertrek aan de O.L.V.-kerk op de Grote Markt waar zandkunstenaar Immanuel Boie het leven van 
Trudo evoceert. 
Gratis maar wel vóór 26 mei aanmelden via sint.trudofederatie@gmail.com. 
Fluohesje en rood lampje meebrengen voor de 15 en 27 km-tochten.

Dé twee torens van St.-Truiden: 
de O.L.V.-kerk en het belfort.
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

nieuwe pelgrimsgidsen
* Bij Conrad Stein verscheen de 22ste editie van Spanien: Jakobsweg Camino Francés, 

een van de vele Camino-gidsen van Raimund Joos. Tweeëntwintig: dat zegt al 
veel!. Prijs: ca. € 15.

* Nog bij Conrad Stein verscheen de eerste editie van een gids voor een paar van 
de vele Duitse camino's: Lahn-Camino und Rhein-Camino, een gids van Wolfgang 
Scholz. 

 190 km, van Wetzlar naar Oberlahnstein en verder naar Kaub. 
 De handige Duitse zakgidsen van Conrad Stein en Rother (of een vertaling ervan) 

horen tot de absolute top van de camino-gidsen. 
 www.conrad-stein-verlag.de 
* Bij Amis de Saint-Jacques de Compostelle, onze Franstalige landgenoten, verscheen 

een nieuwe editie van de topogids voor de Via Mosana, de route die van Aken of 
Maastricht via Luik naar Namen loopt. Prijs: € 14. Wellicht kunnen we die gids 
later via onze winkel verkopen. Zolang dat niet het geval is, kun je terecht op 

 www.st-jacques.be.
* Erg welkom is de Nederlandse vertaling van de Rothergids voor de Camino Pri-

mitivo. Die verschijnt in mei bij uitgeverij Elmar. Prijs: ca. € 17. Je zal die dan ook 
kunnen kopen in onze pelgrimswinkel.

 www.uitgeverijelmar.nl 
* Niet helemaal nieuw, maar wel nieuw in onze pelgrimswinkel is  El Camino Francés 

Le Guide Miam Miam Dodo, een handige Franstalige gids voor de Camino Francés 
plus het extraatje naar Fisterra. Prijs: € 19.

 www.levieuxcrayon.com
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Via Scaldea en de fietsbrug in oudenaarde open of toe??
De fiets-en wandelbrug aan de toegang tot de Passantenhaven in Ou-
denaarde zou - enkele jaren geleden – kort na het verschijnen van de 
Via Scaldeabrochure - geopend worden. De brug was toen al klaar en 
kostte zo’n een miljoen euro. Altijd nieuwe bouwwerven zouden het 
openstellen van de brug ook nu niet mogelijk maken, maar er is voor-
al discussie over wie die brug moet bedienen. De Vlaamse Waterweg? 
De stad? De havenmeester (Vlaamse Pleziervaartfederatie)? Niemand 
staat er om te springen. Discussies gaan onder meer over voorwaar-
den, technische probleempjes en personeelstekort. Automatiseren 
wordt door sommigen ook als oplossing naar voor geschoven.

Op de website van de Passantenhaven staat dat de brug nu open is, 
maar vanaf vandaag,1 april, tot 30 september zou ze dichtgaan en tus-
sen bepaalde uren geopend worden om een aangemeld schip binnen 
te laten. Commentaar van de havenmeester : Dat is niet juist, alles is nog 
één groot vraagteken.

Dus voorlopig moet je omlopen. Hoe? Met de hulp van de kaart in 
de gids is dat geen probleem, maar het wijst ook zichzelf uit: je blijft 
de rechteroever volgen en loopt langs  de Passantenhaven tot aan de 
Bergstraat. Die volg je naar rechts tot de ophaalbrug over de Schelde. 
Hier moet je kiezen, over de brug om het centrum van Oudenaarde 
te bezoeken (zonde als je dat niet doet) of linksaf, de Via Scaldea langs 
de Schelde.
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Tour de Vézelay
Vijf jaar geleden verhuisden Arno en Huberta hun herberg L’ Esprit du Chemin van 
St.-Jean-Pied-de-Port naar Anthien, op de Voie de Vézelay (via Nevers). Verleden jaar 
vierde de herberg zijn vijftiende verjaardag, een gelegenheid om de Tour de Vézelay 
te creëren, een route van 140 km. Een echte pelgrimsroute is het niet, maar de route 
raakt wel veel pelgrimswegen. Een mooie route door onder meer de valleien van de 
Yonne en de Cure en het dunbevolkte Nationaal Park van de Morvan. 
Van het gidsje voor deze Tour verscheen een tweede editie. Prijs: € 5. Je kan het bestel-
len via de website van L’Esprit, maar je kan de routebeschrijving ook gratis downloa-
den van de website. Ook logiesinfo en andere praktische informatie vind je op de site.
www.espritduchemin.org 
Ook op https://pelgrimeer.eu vind je, naast andere mooie perlgrimsverhalen, ook 
een verhaal over deze Tour de Vézelay.

Vézelay, de eeuwige heuvel …
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Kort
* Graffiti op de Compostelakathedraal. Half maart spoten vandalen 

slogans op de muren van de kathedraal, op de geveltrappen aan de Pla-
za del Obradoiro. Het ging om slogans tegen de koning, de kerk en de 
ultrarechtse politieke partij Vox.

 De slogans zijn ondertussen verwijderd maar een verdere behandeling 
van de muren is nodig. Kerk en stad bezinnen zich nu over een betere 
bescherming van de kathedraal. Onder meer ook het Heilig Jaar 2021 
speelt daarbij een belangrijke rol. 

 Acht maanden geleden werd ook al een beeld aan de romaanse Facha-
da de Praterías door vandalen ‘opgesmukt’.

 https://www.youtube.com/watch?v=0rDUorzmdws
* Tongerlo. Er kunnen opnieuw gasten logeren in het vernieuwde gas-

tenkwartier van de abdij van Tongerlo. Dat gebeurt in samenwerking 
met zusters van de Gemeenschap Zaden van het Woord. Je moet wel 
vooraf reserveren. Eén overnachting kan niet meer. Maar als je bv. 
twee rustige dagen met bezinning wil inlassen, dan ben je welkom.

 gastenkwartier@tongerlo.org, 014 53 99 01.
* Poitiers. Ook in Poitiers op de Via Turonensis kan je nu terecht in een 

pelgrimsherberg. Op de camino, naast de St.-Hilairekerk. 
 Adres: 10 rue du Général Demarcay; tel. 0769 33 06 33. Geopend van 15 

maart tot 30 oktober. Tien bedden. Prijs: € 13. 
* Pamplona: Ultreia! In Pamplona opende een paar weken geleden Ul-

treia, een bezoekerscentrum over de Camino en de relatie met Pamplo-
na. Historisch en actueel, cultureel en maatschappelijk. Het gaat om 
een laagdrempelig centrum dat zich in belangrijke mate wil richten op 
al wie moeilijk toegang heeft tot cultuur en erfgoed. Het is viertalig: 

Tongerlo : een vernieuwd gastenkwartier!

Pamplona, Ultreia :  een mooi centrum voor pelgrims en een breed publiek.
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Spaans, Baskisch, Frans en Engels. Ultreia is een initiatief van de stad 
Pamplona en de Fundación Koine  en werd gerealiseerd met belang-
rijke Europese steun.

 Adres: Calle Mayor 20. Gratis. Maandag en feestdagen gesloten.
* Tau. Op www.franciscaansleven.be vind je alle informatie over enkele 

vakanties en tochten in de geest van Franciscus : kluizenaarsdagen, een 
gezinsvakantie, een kalm-aan-reis e.a. 

* Paraguay. In enkele landen – onder meer in Brazilië en Zuid-Korea - 
vind je pelgrimswegen die geïnspireerd zijn op de Camino. In Paraguay 
willen ze dat nu ook realiseren. Al lijkt de pelgrimsroute langs voor-
malige jezuïetenkerken en -kloosters meer op een Zuid-Amerikaanse 
versie van de Camino Ignaciano.

logies langs de Spaanse pelgrimswegen  
Enkele logies-websites zijn niet opgenomen, hierbij nog 
eens het het hele lijstje:
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 
www.ephatta.com Na de tocht? Soms, zoals hier in Los Arcos, is er elke dag een pelgrimsmis. En pelgrims 

krijgen bovendien, ook in het Nederlands, nog een mooie tekst mee.
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In de albergue na de tocht? Een spelletje spelen. In de albergue na de tocht? Natuurlijk bel je het thuisfront. Maar niet elke dag.

In de albergue na de tocht? Stretchen! Leer goed stretchen voor je vertrekt! Veel zinvoller dan naar de kinesist gaan.

Foto’s Jef Van Lint
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Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen
Brugge, tot 6 oktober
Pedro de Mena, Murillo, zurbarán: meesters van de barok
Velazques, Zurbarán, Murillo en de  Ribera ken je wellicht. Maar 
Pedro de Mena en enkele andere 17de-eeuwse Spaanse beeld-
houwers zijn veel minder bekend. Pedro de Mena is nochtans 
de grootste uit zijn tijd. De tijd van de Contrareformatie. Kunst 
was toen essentieel om het geloof te verspreiden. Ze moest de 
mensen raken, compassie oproepen. In de kerk en onder meer 
tijdens de Semana Santa, de Goede Week, ook in de straten, in 
de processies. Heftige emoties riepen ze op ook al mochten beel-
den van heiligen niet als echte heililgen beschouwd worden. De 
grens tussen levend en levensecht vervaagde. Het resultaat van 
een efficiënte samenwerking tussen beeldhouwers, schilders, 
vergulders en andere ambachtslui die zorgden voor glazen ogen 
en ivoren tanden. 
Pedro de Mena (1628-1688) was de grootste onder hen. Zes van 
zijn werken vormen de kern van de kleine tentoonstelling in het 
St.-Janshospitaal in Brugge.
Het hospitaal is een van de oudste hospitalen van Europa met 
onder meer zes topwerken van Hans Memling, bijna drie eeu-
wen ouder dan de beelden van De Mena. Een mooie combinatie.
De tentoonstelling is een samenwerkingsproject met het Musée 
National d'Histoire et d'Art in Luxemburg, de thuisbasis van de 
werken die uit een Belgische privécollectie komen.
Locatie: St.-Janshospitaal, Mariastraat 38. Gesloten op maandag.
museabrugge.be 

 Francesco Zurbarán. Het martelaarschap 
van St.-Sebastiaan. Olie op doek. Privécollectie.

 Pedro de Mena. 
Detail van Ecce Homo. Ca. 1680. 
Gepolychromeerd hout. Glazen ogen. 
MNHA Luxemburg.

 Pedro de Mena. 
Franciscus van Assisi. Gepolychromeerd hout 
en glas. MNHA Luxemburg. 
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Pedro de Mena.  
Johannes de Doper als 

kind. Ca. 1675. Hout en 
glas. MNHA Luxemburg. 
Het beeldje mag ook na de 
tentoonstelling nog lang in 

het St.-Janshospitaal blijven.

https://www.mnha.lu/
https://www.mnha.lu/


29

105
april  2019¡HOLA!

zonhoven, tot 5 mei
Geert de Sutter. Moderne (Compostela)miniaturen 
Geert De Sutter is een ervaren striptekenaar, maar vindt de tijd gekomen om ook terug 
te grijpen naar zijn oude liefde: de illustratie.
Hij presenteert in het cultureel centrum Tentakel in Zonhoven een nieuwe collecite te-

keningen naar aloude traditie: volledig 
met de hand getekend, ingeïnkt met de 
pen, ingekleurd met aquarel en opge-
hoogd met goudverf.
Hij laat zich inspireren door de ro-
maanse beeldhouwkunst, de Vlaamse 
Primitieven, middeleeuwse retabels en 
glasramen, maar vooral door de  Bour-
gondische miniatuurkunst.
In zijn eigen stijl interpreteert hij eeu-
wenoude thema’s als de strijd van de Ka-
tharen in de Languedoc om het behoud 
van hun eigen cultuur, de pelgrimsrou-
tes naar Compostela, de kruistochten en 
het leven in abdijen waar de tijd is blij-
ven stilstaan. Net als de miniaturisten in 
de oude scriptoria werkt hij minutieus 

dagenlang aan zijn tekeningen. Tot vijftig uren uren per illustratie.
Locatie: Tentakel, Kneuterweg 2.
Maandag en woensdag van 9 tot 16 uur, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, 
weekend van 14 tot 17 uur. 
www.zonhoven.be, www.tentakel.be, www.geertdesutter.be 
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Religie. helend. Verdelend
heverlee, tot 28 april
Vrede is de kern van vrijwel elke religie. En 
toch worden ontelbare oorlogen gevoerd 
in naam van God. Religie. Helend. Verde-
lend neemt je mee in de delicate verhouding 
tussen religie, oorlog en vrede. Hoewel WOI 
niet door een godsdienstconflict was inge-
geven, was religie ook daar nooit ver weg. 
Beide partijen schaarden God aan hun zijde.
Wat is de betekenis van religie in conflict 
en verzoening? Wat doet dit met geloofs-
beleving? En welke invloed heeft dit op de 
kunst? De tentoonstelling biedt geen pas-
klare antwoorden, maar laat ons nadenken 
over welke rol religie en levensbeschouwing 
kunnen spelen in de diverse samenleving 
van vandaag.
Historische cultuurobjecten krijgen er een 
plaats naast hedendaagse kunst.

Het museum is gehuisvest in de Parkabdij.
Gesloten op maandagen 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 van-
daag niet gelukkig mee zijn. In de kathedraal van Santiago bv. worden de Moren, onderdeel van 
een Jakobusbeeld, vandaag verstopt onder de bloemen. 



31

105
april  2019¡HOLA!

Chartres: hedendaagse gebrandschilderde ramen
Chartres is wereldberoemd om zijn middeleeuwse gebrand-
schilderde ramen in de kathedraal. Maar vijftig meter verder, 
in het Centre International du vitrail de Chartres, komen nog 
tot het einde van het jaar hedendaagse gebrandschilderde ra-
men aan bod: meer dan zestig werken van negentien glaze-
niers.
https://www.centre-vitrail.org/fr/images-et-lumiere/ 
www.chartres-tourisme.com

Kort
* Cahors: Sainte Coiffe. De St.-Etiennekathedraal in Cahors 

(op de Via Podiensis) viert haar negende eeuwfeest. Voor de 
gelegenheid is een bijna vergeten reliek weer uit de kast ge-
haald, de relilek van de Sainte Coiffe, een stuk lijkdoek waar-
mee het aangezicht van de gestorven Christus zou afgedekt 
zijn. De reliek krijgt opnieuw een permanente plaats in de 
kerk. En op zaterdag 27 april trekt een processie met de reliek 
door de straten van de stad. De eerste processie sinds 1940.

 Is de reliek echt? Tja, echt of onecht, ze verwijst alleszins naar 
leven, lijden, kruisdood en verrijzenis van Christus. Naar het 
evangelie.

www.saintecoiffedecahors.com

 De Sainte-Coiffereliek. Is er een vernieuwde belangstelling 
voor relieken? Hoe kijken we daar tegenaan?

 Een werkje van de Koreaanse 
glazenierster Bang Hai Ja. 

De Koreaanse maakt momenteel vier 
werken voor de St.-Piatkapel in de 

kathedraal van Chartres.
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* Le petit livre de la marche is een nieuw boek van Gaële de La Brosse, 
een auteur met een hele reeks titels op haar naam over o.a. pelgri-
meren, Compostela en spiritualiteit. Het boek hebben we nog niet 
gelezen maar, voortgaande op haar publicaties,  zou dat wel eens best 
de moeite kunnen zijn. Voor het boek ontmoette ze vijftien grote rei-
zigers, schrijvers, filosofen (o.a. Gros), een bekende socioloog (Bre-
ton), een yogaprof e.a. Allemaal geven ze hun visie op het wandelen, 
en via die weg ook op het leven.

 Éditions Salvator. Prijs: ca. € 10.
* BBC2-Pilgrimage. Een driedelige reeks over zeven al dan niet be-

kende Britten op stap naar Compostela is helaas net voorbij, maar op 
vrijdag 5 april begint een gelijkaardige reeks over de Via Francigena.

 www.bbc.co.uk/programmes/b09xy8f7 

 De BBC-V ia Francigenastappers op dag 1, in de Italiaanse Alpen.

BB
C

lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS
Gratis mee naar San Sebastian
Al jaren neem ik een pelgrim mee tot in Donostia-San Sebastian. Als 
het nodig is, rij ik er dan ’s morgens mee naar St.-Jean-Pied-de-Port of 
naar Roncesvalles. Of naar Irún voor wie de Kustweg wil lopen.
Ik verblijf een paar kilometer voorbij het centrum van San Sebastian, 
op 200 m van die Kustweg.
De pelgrim kan slapen op een luchtmatras in de keuken, maar moge-
lijk is er een kamer vrij in het huis waar ik verblijf.
Ik vertrek vóór 1 mei maar weet nog niet precies welke dag.
Alles is natuurlijk gratis. Al vijftig jaar reist Jan Wieërs naar San Sebastian. 

Zo zag Jan eruit bij de veertigste verjaardag van die reis.
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Ik kan ook nog een gidstocht door Donostia-San Sebastian ‘verzorgen’.
Jan Wieërs, lidnummer 30, maar al jaren lid vóór er genummerd werd.
janwieers@gmail.com of wiejan@scarlet.be

als we altijd praten weten we niet dat ons hart ook oren heeft ...
Uit een verslagje van Heidi Verbruggen, voorzitter van afdeling Ant-
werpen,  over een recente wandeling in het Scheldeland.

We hadden als thema ‘stilte’ gekozen, we gingen immers wandelen door het 
stiltegebied in Weert. Bij het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand 
stonden we even stil bij een passende tekst van Toon Hermans.
Onderweg ondervonden we hoe het noodweer had huisgehouden in het Schel-
deland: volop plassen en slijk, en reusachtige bomen, gesneuveld in de storm. 
Maar wij, als doorwinterde pelgrims, lieten ons niet afschrikken en bleven vro-
lijk genieten van de tocht. 
Halverwege de voormiddag liepen we 2 km in stilte verder. Een kleine medita-
tieoefening, ingeleid door een citaat van Erik Galle: ‘Als we altijd praten, weten 
we niet dat ons hart ook oren heeft. Zwijgen is die oren alle kansen geven.’ (...)
Achteraf kreeg ik dankbare mailtjes van zowat alle deelnemers, dat doet 
deugd! Velen konden herinneringen aan een of andere camino ophalen, an-
deren konden kersverse kandidaat-pelgrims met goede raad weer een stapje 
dichter bij hun toekomstige project brengen. Of hoe een winterse wandeldag de 
Compostelafamilie alweer een beetje hechter maakt!

Heidi Verbruggen
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help je mee zoeken naar mooie, pakkende, leerrijke, inspirerende ... verhalen?
We kunnen niet dag in dag uit, van ’s morgens tot ’s avonds het internet afzoeken, op 
zoek naar blogspots, websites, fora, noem maar op, waarin pelgrims hun belevenissen 
neerschrijven of zelfs alleen in beelden doorgeven aan vrienden, familie, jan publiek ... 
We kunnen dat wel samen doen! En dan kunnen we er ook samen van genieten!

Dat mag over natuur gaan, over erfgoed, contacten tussen pelgrims of tussen pelgrims en 
locals, over de problemen en motieven waarmee velen vertrekken, spiritualiteit, religie, 
grenzen verleggen, zorgen over de samenleving, relaties, noem maar op. 
Of als er geen teksten of foto’s zijn, vertel ons gewoon dat jij  wat te vertellen hebt. 
We bellen dan wel eens en schrijven het zelf uit.


