
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Ik ben nu echt aangekomen. Is het nu allemaal voorbij? Dat lijkt deze peregrina te denken. Of loop ik nog door naar 
Fisterra en Muxía? Of ga ik ook te voet terug naar huis? En dan? Moet ik opnieuw weer gaan leven zoals vroeger? 
Of kan en moet het anders? Wat heb ik geleerd uit deze tocht en de vele ontmoetingen?
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 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS

oud-heverlee, zaterdag 23 november
Terugkomdag
Mooie ervaringen moet je kunnen delen! Maar ook de minder mooie 
ervaringen en de moeilijke momenten. Op de terugkomdag kan je in 
een aangename sfeer pelgrims en thuisgebleven partners ontmoeten 
tijdens (spirituele) boswandelingen, mijmeringen, discussies, ’t café 
De ware Jakob en veel meer.
Een dag om je tocht nog eens te herbeleven. En om het verlangen van 
een nieuwe tocht luider te maken? Ook om gewoon te genieten van 
zoveel andere caminoverhalen.

Voor jongeren zijn er nu ook activiteiten!
Er wordt nog hard gewerkt aan het programma. Meer info in de vol-
gende ¡Hola!. 
Inschrijven kan binnenkort op www.compostelagenootschap.be en 
de volgende ¡Hola!.  23 november. Genoteerd? 
Nog dit: pelgrims die vooraf een kopie van hun compostela doormai-
len naar luc.holsters@telenet.be krijgen op de terugkomdag een her-
inneringstegel!

Een spirituele boswandeling staat altijd op het programma. Maar 
je kunt altijd kiezen uit meerdere activiteiten.
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Gent, zaterdag 16 november
infodag voor kandidaat-pelgrims!
Waarom naar Compostela? Kan ik dat wel aan? 
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?  Groepsreis?  Welke camino?  Een met veel 
pelgrims of een waar het heel rustig is?  Hoe vind ik een bed?  ’s Zomers 
niet te warm?  ’s Winters niet te koud?  Wat laat ik thuis?  Waar vind ik 
een goede gids?  En een stempelboekje?  Hoe geraak ik terug thuis?  Wat 
kost dat?  Hoe bereid ik mij voor? 

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. 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.  Forum: concrete vragen en antwoorden. 
   In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit aan
   diverse thematafels.

We ronden af rond 17 u. 
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De ledendienst en de pelgrimswinkel zijn uiteraard aanwezig. 
Alle nodige gidsen kun je ter plaatse kopen.

Waar?
Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33
Goed bereikbaar. 
*  Voor het Sint-Pietersstation neem je tram 1 (halte Savaanstraat) of  

tram 2 (halte Vogelmarkt).
*  Met de auto? Opgelet, de Savaanstraat ligt in 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 via 
de Nederkouter naar parking Savaanstraat rijden.

Deelname is gratis. Wel inschrijven via de website. 
Hier heb je de juiste link om in te schrijven. 

Kan je niet op 16 november? Op 7 december is er een infodag in Schoten.

Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie!
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-voor-kandidaat-pelgrims-5/
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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.

Dit zijn de vrijwilligers, actief in september en oktober: 

Zaterdag 7 september:  Lieve Mommens, Jacques Tack, Dirk De Smedt en Daniël Dierickx

Zaterdag 14 september: Lieve Gommers, Richard Anthone, Madeleine Pinxten en Jean Smeets

Zaterdag 21 september: Marc Frederickx, Dees Van Caeyzeele, Patrick Maene en José Maes

Zaterdag 28 september: Jos Belmans, Luk Pauwels, Luc Holsters en Alex Cusse

Zondag 5 oktober: Paul Linders, Jos Helsen, Willy Beyers en Alex Cusse 

Zondag 12 oktober: Robert Truyen, Rene Henquet, José Maes en Lieve Gommers

Zondag 19 oktober: Rita Lootens, Jos Belmans, Lieve Gommers en Richard Asselberghs

Zondag 26 oktober: Rita Lootens, Jos Belmans, Lieve Gommers en Richard Asselberghs

Informatie over de tochtervaring van medewerkers vind je op 
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt. 
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Élke zaterdag opnieuw staan drie tot vijf vrijwil-
ligers in Mechelen klaar om al je vragen te beant-
woorden! Op hoogdagen als de pelgrimszegen klop-
pen hier zo’n honderd (!) kandidaat-pelgrims aan!
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Voor de meest populaire fiets- en wandelroutes (Francés, Portugués, 
Norte, Inglés, Fisterra) is er vrijwel altijd iemand met recente ervaring. 
Daarnaast noteerden we onder meer deze vrij recente ervaringen:
Op 7 september: Via Podiensis, Vía de la Plata, Camino Catalán, Ca-

mino Vasco del Interior
Op 14 september: Via Monastica, Via Brabantica, Via Campanien-

sis, Camino del Salvador, Chemin Estelle (St.-Quentin-Paris), Voie 
de Rocamadour, Via Tolosana, Chemin de Piémont, Camino de In-
vierno, heen en terug Vlaanderen-Compostela, Vía de la Plata (te 
voet en per fiets), Camino Primitivo, Camino Catala̒n, Camino 
Ignaciano, Camino Vasco del Interior

Op 21 september: Camino del Salvador, Camino Primitivo, Voie 
d’Arles, Via Brabantica, Via Monastica, Via Campaniensis, Camino 
Olvidado, Camino de Invierno, Westelijke St.-Jakobsfietsroute, Vía 
de la Plata (fiets)

Op 28 september: Vía de la Plata, Via Podien-
sis, Voie de Rocamadour, Via Francigena, Olavs-
pad, Camino Primitivo, Camino Torres, Via Lu-
sitana, Camino del Salvador.
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aFdelinG BRuGGe
Brugge, zaterdag 12 oktober
Pelgrimsconcert: muziek en verhalen  uit de middeleeuwen 
In hun programma JAKOBUS brengen Pandora² en Ultreya historische 
Jakobsmuziek, een uitgebreide keuze uit het enorme repertoire dat in 
de loop der eeuwen in heel Europa langs de camino’s ontstond. Een re-
pertoire met wegbeschrijvingen, mirakelliederen, parodieën, spot- en 
lofliederen.
Een verteller neemt je mee en laat je kennismaken met vreugde en leed, 
toewijding en spot, lusten en lasten van de middeleeuwse pelgrim. De 

ensembles brengen de pelgrimsmuziek 
op een uitgebreid instrumentarium, deels 
speciaal voor dit programma gebouwd. 
Het gaat om niet minder dan eenentwin-
tig instrumenten: cornamusa, doedelzak, 
draailier, dulciaan, gitaar, hakkebord, ka-
nun, koehoorn, kromhoorn, luit, orga-
nistrum, percussie, psalter, rebec, sacque-
boute, schalmei, sleutelviool, traverso, 
vedel, vihuela, viola da braccio.
De muzikanten zijn: Erik Boone, Jan 
Dhondt, Martina Diessner, Marcel Ke-
tels, Bart Roose, Ludwig Van Gijseghem 
en Peter Van Wonterghem.

 Genootschap-afdelingen

Pandora² en Ultreya brengen in Brugge historische Jakobsmuziek. 
De twee ensembles gebruiken daarvoor niet minder dan twintig 
instrumenten, deels speciaal gebouwd voor dit programma.
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Brugge, St.-Jakobskerk. Sint-Jakob, een beeld 
uit de 15de-16de eeuw, met originele poly-

chromie. Jakobus is hier present als apostel, 
op blote voeten en met bijbel, en als pelgrim, 

met staf, hoed, kalebas en reistas. 
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Organsiatie: Vlaams Compostelagenoot-
schap en vzw De Foere.
Aanvang om 19.30 uur in de kapel van het 
Hof van Bladelin, Naaldenstraat 17.

Voorafgaand aan het concert kan je ook nog 
een geleid bezoek brengen aan de Brugse Ja-
kobskerk. 
Afspraak om 16.30 uur aan de hoofdingang 
op het St.-Jakobsplein. 

Deelname concert: € 10. Rondleiding St.-Ja-
kobskerk: € 5.
Inschrijven tot 5 oktober via de website. 
Klik hier voor een link naar de activiteit op 
de site.
Vergeet niet ten laatste op 6 oktober het totaal-
bedrag over te schrijven op rekening BE62 0017 
0228 8261 van het Vlaams Compostelagenoot-
schap, afdeling Brugge-Kust. Vermeld: concert 
of concert en kerkbezoek, voornaam en fami-
lienaam. Pas na ontvangst van je betaling is je 
inschrijving definitief.

https://erfgoedbrugge.be/sint-jakobskerk-brugse-kerk-met-uitzonderlijk-rijke-collectie/

Het centrale deel van de Brugse Ja-
kobskerk met het barokke doksaal, de 
scheidingswand tussen het koor (voor de 
geestelijkheid) en het middenschip voor 
de gelovigen. Het barokke orgel wordt 
bekroond met een Jakobusbeeld. 
In het koorgestoelte erachter wordt 
onder meer de marteldood van Jako-
bus uitgebeeld. Tot de jacobalia van de 
kerk behoren verder onder meer een 
15de-eeuws beeld (zie foto p8), een re-
lieksarcofaag en meerdere 17de-eeuwse 
schilderijen van Dominicus Nollet met 
Jakobusthema’s, onder meer de martel-
dood van Jakobus en de Slag van Clavio.

Pieter Bladelin liet het Hof Bladelin bouwen in 
1435. Bladelin was raadgever van Filiips de Goede en 
schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies. 
Na zijn dood kwam het in handen van de bankiers-
familie De Medici.
De kapel werd pas in de 19de eeuw gebouwd. Toen 
bouwde priester de Foere er een kantschool uit en 
stichtte een kloostercongregatie. Later kwam er een be-
jaardentehuis, vandaag vooral assistentiewoningen.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgrimsconcert-muziek-en-verhalen-uit-de-middeleeuwen/
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aFdelinG GenT
asper-oudenaarde, zaterdag 5 oktober
op en langs de Via Scaldea
De jaarlijkse dagwandeling langs de Via Scaldea start dit jaar in Asper. 
Eindpunt is Oudenaarde. Je wandelt door het natuurgebied Groot-
meersen en steekt de Schelde over in Zingem om in Welden te pick-
nicken in het Sint-Maartenshuis. 

Na de middag gaat de tocht richting Ohiobrug (mo-
nument WO I) om er bij de vredesboom even halt te 
houden voor een reflectiemoment. Wat verder zie je de 
abdijruïnes van Ename liggen. Eindpunt is de Sint-Wal-
burgakerk in Oudenaarde. Een van de zijaltaren is toe-
gewijd aan St.-Jakob de Meerdere. Het oudst bewaarde 
altaar in de kerk met een laatrenaissance retabel (1614). 
Uiteraard eindigt de wandeling met een terrasje. 
Daarna kan je met de trein terug naar Asper.
Afstand: 17 km.

Een van de vier bizons aan de Ohiobrug.
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De Via Scaldea volgt van Gent tot in Frankrijk grotendeels de Schelde. 
Een logische route voor wie aan een lange Compostelatocht begint. Min-
der logisch voor een gewone wandeling. De wandeling van Gent wijkt er 
dan ook van af. Gelukkig maar.
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Afspraak om 8.30 uur aan het station van Asper (Stationsstraat).
Picknick en drank meebrengen.
Deelname: € 6, verrassingen inbegrepen, ter plaatse betalen.
Inschrijven tot 4 oktober via de website. Hiér vind je de link.
Nog vragen? Mail naar afdelinggent@compostelagenootschap.be.

In samenwerking met afdeling Zuidwest.

www.pam-ov.be/ename/ 
https://www.oudenaarde.be/nl/toerisme
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/27310

Ename, de abdijruïnes. De Duitse keizer bouwde hier in ca. 974 een 
burcht om de westgrens van zijn rijk te beschermen. Rond de burcht 
ontwikkelde zich een handelsnederzetting. Boudewijn IV, graaf van 
Vlaanderen, verovert Ename halfweg de elfde eeuw. Zijn opvolger, 
Boudewijn V, sticht er een abdij en vertrouwt ze toe aan de benedictij-
nen van de St.-Vaastabdij in Arras. Einde achttiende eeuw schaffen de 
Fransen de abdij af en de nieuwe eigenaars breken ze af. De grondves-
ten vormen vandaag een archeologisch park, waarbij de abdij door-
heen ‘tijdvensters’ terug tot leven wordt gewekt. 
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandelen-op-en-langs-de-via-scaldea/
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aFdelinG KeMPen
Schoten, maandag 7 oktober
Caminoherinneringen delen
Hoe is het meegevallen? Veel om over na te den-
ken? Grenzen verlegd? Leuke pelgrims ontmoet? 
Mooie kerken? Mooie natuur? Aanpassingspro-
blemen als je thuis kwam? Voor herhaling vat-
baar?
Afdeling Kempen nodigt je uit om bij een glaasje 
te vertellen en te luisteren. 

Afspraak om 20 uur in zaal Rozenkransheem in 
de Verbertstraat (rotonde).
Bijdrage: donativo. 
Inschrijven via de website. Klik hier voor een link 
naar de site. 
Vragen? Mail naar Christ’l Beyers, 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.

Jij arriveerde dit jaar ook op de Plaza de Obradoiro? Of je hoopt er volgend jaar je tocht te beëindigen? 
Welkom in het Rozenkransheem, drink mee een glaasje, vertel en geniet van de verhalen.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/caminoherinneringen-delen/
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Kanne, zaterdag 28 september
naar Maastricht, en terug
Een wandeling door het Jekerdal naar Maastricht én terug naar Kanne, 
een van de mooiste plekken in de grensregio Vlaanderen, Wallonië en 
Nederland. 
In Maastricht mondt de Jeker uit in de Maas. De tocht loopt zo dicht 
mogeliljk langs de Jeker en bij de terugtocht langs de hellingen van de 
St.-Pietersberg en het Plateau van Caestert. Zo krijg je het Jekerdal ook 
vanuit de hoogte te zien. 
In Maastricht staat een terrasje op het programma maar onder meer ook 
Jakobus. 
Samen een wandeling met mooie najaarsnatuur, kastelen en watermo-
lens. Soms vlak, soms een beetje klimmen. 
Afstand ca. 16 km.

Deelname: gratis.
Afspraak om 9.45 uur op Statieplein-parking in Kanne. 
Gps: Statieplein 14.
Picknick en drank meebrengen.
Inschrijven voor 24 september via de website van het Genootschap. 
Deze link brengt je op de juiste webpagina. Nog vragen? 
Mail naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be

www.bezoekmaastricht.be 
www.sintpietersberg.org
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/sint-pietersberg
www.natuurpunt.be/natuurgebied/sint-pietersberg-plateau-van-caestert-en-tiendeberg



Wijnbouw is in deze regio al lang een vertrouwd beeld!
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Geef toe, Limburg biedt je een prachtige wandeling aan!
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/jekerdalwandeling-van-kanne-naar-maastricht-en-terug/
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 De protestantse St.-Janskerk broederlijk naast de ka-
tholieke St.-Servaasbasiliek. Vooral de laatste is een abso-
lute topper en de oudste, grotendeels romaanse kerk van 
Nederland. En er zijn daar wel wat jacobalia: een Jako-
busbeeld in het portaal aan het Keizer Karelplein, een 
apostelbalk met Jakobus, een schilderij St.-Anna, Maria 
en onder meer ook een kleine Jakobus die zich verschuilt 
onder de mantel van zijn moeder Maria Salome. In de St.-
Annakerk is er een kraagsteen met Jakobus, in het Bon-
nefantenmuseum twee 16de-eeuwse Jakobusbeelden. Een 
van de straten naar het Vrijthof is een St.-Jakobsstraat. In 
de 15de-16de eeuw was daar een Jakobsgasthuis met kapel. M
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Château Neercanne, niet in het Belgische Kanne maar 
over de grens in Maastricht. Het enige terrassenkasteel in 

Nederland. En een gastronomische tempel. 
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De Smokkelmolen in 

Kanne: vijf eeuwen 
molengeschiedenis! 
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aFdelinG zenne-dendeR
denderleeuw, vrijdag 18 oktober
Naar Compostela gewandeld of gefietst? Of een stuk 
van de camino gedaan? Ook in Zenne-Dender kun je 
je verhaal delen met andere pelgrims in een gezellige 
caminosfeer. 
Paul De Marez komt die avond vertellen over zijn pel-
grimstocht naar het Noorse Trondheim. Paul is oud-
voorzitter van het Vlaams Compostelagenootschap en 
schreef over zijn tocht het boek De ogen van de muskusos. 
Je wordt die avond ook onthaald met muziek en cami-
nobeelden en je krijgt een drankje aangeboden. 
Afdeling Zenne-Dender heeft, zoals elk jaar, ook een 
kleine verrassing voor wie die avond zijn compostela 
kan tonen. Meld dat wel via de website.
Aanvang om 19.30 uur in ’t Kasteeltje, Stationsstraat 7. 
Deelname: € 8. 
Inschrijven via de website. 
Hier heb je een link naar de juiste webpagina.
Tegelijk stort je vóór 14 oktober het juiste bedrag op re-
kening BE16 0017 0228 9574 van het Vlaams Composte-
lagenootschap, afdelling Zenne-Dender. Vermeld ‘Pel-
grimsavond’ en het aantal personen. De inschrijving is 
pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. 
Vragen? Mail naar: 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be.

Jij liep ook de (lange) weg naar Jakobus? Of al een 
stuk, en volgend jaar weer een stuk? Kom langs in ’t 
Kasteeltje, vertel over je ervaringen, luister naar de 
anderen en drink mee een glas!
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgrimsavond/
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andeRe oRGaniSaToRen
Van 6 tot 15 september
issoudun, pelgrimstocht
De Open Hartbeweging organiseert een korte pelgrimstocht langs 
de Voie de Vézelay, van La-Charité-sur-Loire via Bourges naar Issou-
din. Issoudin, omdat daar Jules Chevalier, stichter van de missiona-
rissen van het Heilig Hart, pastoor was. Hij streefde ernaar om met 
hart, geest en ziel, in relatie tot anderen, te zijn als onze Heer. Leken 
konden voor hem evengoed deze spiritualiteit uitdragen als priesters. 
Toch wel een beetje een actuele boodschap. 
Misschien kun je nog mee: bel Jozef Bouwens, 0477 57 03 80. 
www.openhartbeweging.be

leuven, zondag 29 september
Refugee Walk
Veel pelgrims op de drukkere pelgrimswegen maken wel eens de vergelijking met de 
stromen vluchtelingen op zoveel plaatsen in de wereld, niet in het minst van Afrika 
naar Europa. 
Tal van pelgrims zullen dan ook wel openstaan voor de boodschap van Vluchtelin-
genwerk Vlaanderen en de Refugee Walk die het einde deze maand organiseert, dit 
keer in Leuven en omgeving. 
Een stevige trip van 40 km. Het is uiteraard de bedoeling dat jouw Refugee Walk wat 
centjes opbrengt voor de organisator. Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor 
mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Het ondersteunt en infor-
meert mensen op de vlucht en iedereen die werkt met asielzoekers en vluchtelingen. 
Meer info over de organisatie en de Refugee Walk vind je op www.refugeewalk.be.

De Saint-Étiennekathedraal
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Vessem, van 20 tot 22 september
Fietsweekend
De Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem (Noord-Brabant) organiseert 
weer een driedaagse voor mensen die een pelgrimstocht per fiets plannen. 
Je neemt deel met je eigen fiets en de bagage die je denkt nodig te hebben. 
Dat kan ook een tentje zijn, vandaar dat je in Vessem kan kiezen tussen 
slapen in je tentje of in de pelgrimshoeve.
Dagafstanden 55, 65 en 85 km. ‘s Avonds is er aandacht voor de uitrusting, 
gps, kosten enz. 
Deelname € 120, volpension. 
Meer info: http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/my-calendar/?mc_id=101 Zal het mij wel lukken om met de fiets bij het graf van Jakobus te geraken?
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 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

nieuwe pelgrimsgidsen en routes
* De oogst is klein. Bij Cicerone verschenen een paar nieuwe gidsen 

die interessant kunnen zijn voor Compostelapelgrims. Geen gidsen 
voor camino’s maar gidsen voor routes die goed te combineren zijn 
met stukken camino. 

 Het gaat vooreerst om Walking the Camino dos Faro. The Way of the 
Lighthouses on Spain's Galician coast. Een gids voor bijna de hele west-
kust van Galicië, van Malpica tot Fisterra, een afstand van ca. 200 
km. Hij verschijnt half oktober. Prijs: ca.  £ 13,50. 
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Een tweede interessante Cicerogids is Portugal’s Rota Rota Vicentina
The Historical Way and Fishermen's Trail, ca. 220 km van Santiago do 

Cacém naar
 Cabo de São Vicente.Van noord naar zuid dus, niet richting Com-

postela. Plus nog een binnenlandroute van Odeceixe naar Cercal do 
Alentejo, om een rondwandeling te kunnen maken.

 Ook deze gids verschijnt in oktober. Zelfde prijs.
 www.cicerone.co.uk/  
* Op www.verscompostelle.be, de website van Simonne van Goet-

hem en Pierre Swalus, vind je ook een reeks recente apps: http://
www.verscompostelle.be/coguismar.htm. 

 En een reeks pdf-gidsen:  www.verscompostelle.be/coguigra.htm.
* Fatima/Compostela. Een deel van de Portugese pelgrimswegen naar 

Compostela en naar Fatima vallen samen. Duidelijkheid over de 
Portugese wegen is er evenwel nog niet na recente ingrijpende wij-
zigingen. 

 Op de Fatimawebsite stonden onlangs alleen protestboodschappen 
tegen de hervormingen en het afschaffen van pelgrimswegen. Die 
zijn verdwenen en vervangen door bruikbare informatie voor wie Fa-
tima in zijn programma wil inbouwen. Informatie ook in het Engels.

 www.caminho.com.pt  
* Via Limburgica. Ruim een jaar geleden werd de brug over het Albert-

kanaal in Zutendaal afgebroken en begon de bouw van een nieuwe 
brug. Dat betekende dat Via Limburgicapelgrims enkele kilometers 
moesten omlopen. Dat is nu voorbij. Er is een nieuwe brug en je kan 
weer het gewone traject lopen.
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De nieuwe brug over het Albertkanaal in Zutendaal
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Compostela halen? Gedaan met de lange files!
In het Pelgrimsbureau kan elke pelgrim zijn compostela afhalen. 
Maar twee, drie uur in een lange rij aanschuiven, dat  is vandaag ver-
leden tijd. 

Begin augustus is een nieuw systeem ingevoerd om 
je aan te melden met je stempelboekje.Je neemt in 
de wachtzaal een ticket met een volgnummer. 
Op een scherm in de wachtzaal kan je zien welk 
nummer aan de beurt is. Maar je kan dit ook via de 
QR-code op je smartphone volgen. Op die manier 
kan je inschatten wanneer het jouw beurt is.
Reken met een wachttijd van anderhalf uur. ’s 
Morgens kan dat minder zijn, ’s namiddags meer. 
Hou er rekening mee dat je een nieuw ticket moet 
nemen als je te laat komt en je beurt voorbij is.
Als je lang moet wachten kan je dus gerust iets gaan 
eten of naar de kathedraal gaan. Of een bezoekje 
brengen aan de Huiskamer van de Lage Landen.
Het pelgrimsbureau is open van 8 tot 20 u. Afhan-
kelijk van het aantal nog te verwerken nummers 
wordt in de late namiddag beslist of er nog tickets 
worden gegeven voor die dag. Ben je te laat voor 

een ticket, dan moet je ’s anderendaags terugkomen.
Voor groepen is er een speciale regeling. De verantwoordelijke meldt 
zich aan bij de ingang en vult een formulier in met de nodige gege-
vens van de groepsleden. Later op de dag kan de verantwoordelijke de 
compostelas afhalen.
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In het nieuwe systeem word je een nummer, maar het geeft wel meer 
comfort aan de vermoeide pelgrim. En voor een meer persoonlijke 
babbel kun je  terecht in de Huiskamer.
Deze documenten kun je in het Pelgrimsbureau krijgen:
*  De compostela als je aan de voorwaarden voldoet: twee stempels per 

dag voor de laatste 100 km (fietsers: 200 km) en een religieuze of spi-
rituele motivatie. Gratis.

*  Loop je de route met een andere motivatie, dan krijg je een Certifi-
cado de Bienvenida. Gratis.  

*  Een Certificado de Distancia kost je € 2.  
*  Een Bewijs van bezoek aan het graf van Sint-Jakob in de kathedraal is te 

krijgen op de eerste verdieping, naast de Huiskamer. Bedoeld voor  
mensen die om een of andere reden niet in staat zijn de camino te 
lopen.Prijs: € 3.

*  Ten slotte kunnen familieleden van onderweg overleden pelgrims 
in het perlgrimsbureau een document In Memoriam krijgen.(LDB/
LVL)

Wel een dozijn loketten om compostelas af te leveren! 
Als er gemiddeld bijna duizend pelgrims per dag passe-
ren – en in het seizoen véél meer – dan is dat niks te veel!

Een boekje lezen in de wachtzaal is een stuk 
aangenamer dan drie uur in de rij staan.
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Catedral y acogida Christiana
De kerkelijke instellingen hebben enkele aan de camino gerelateerde 
tijdschriften. 
*  Het gratis maandblad Catedral de Santiago is aan zijn derde nummer 

toe. Je vindt er onder meer bijdragen in over de torens, de lusters en 
de kandelaars van het hoofdaltaar, koning David in het Oude Testa-
ment en in de kathedraal, nog eens de Portico de la Gloria e.a. Heel 
interessant, maar wel allemaal in het Spaans.

 Je kan het blad hier downloaden.
 
* Nog een kleine honderd bladzijden over de Portico de la Gloria en 

Maestro Matteo vind je in een ander tijdschrift, Rudesindus. Miscela-
nea de Arte e Cultura. Voor wie zich verder wil verdiepen in deze boei-
ende materie, zeer welgekomen.

 Hier is de link. 

logies  kort
*  Via Scaldea.  Noor van der Lugt meldt dat de gastenkamers bij me-

vrouw Bouveret in Sebourg niet meer bestaan. 
 Ze heeft heerlijk geslapen en gegeten bij een Chambre d’hôtes van 

Nederlanders in Saint-Algis:  L’Ermite, 2 rue de l’Abreuvoir, 02260 
Saint Algis, 032 397 60 41,  www.lermite.com. 

 Toe te voegen op blz. 55 tussen Le Nouvion en Sorbais. 
 Saint-Algis ligt 6 km van de route maar als je niet over Lerzy loopt is 

dat eigenlijk geen ommetje. 

w
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https://issuu.com/catedralsantiago/docs/catedral_santiago_julio_2019_baja
http://www.rudesindus.org/12_2019_rudesindus/12_2019_rudesindus_indice.htm
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*  Logies en de Vuelta! De Ronde van Spanje duurt nog tot 15 sep-
tember. Zeker als je in een kleinere  etappeplaats van de Vuelta wil 
logeren, en niet in een albergue, doe je er goed aan zo vroeg mogelijk 
iets te reserveren. De Vuelta doet onder meer Saint-Palais aan, Bil-
bao, San Vincente de la Barquera, Oviedo, Tineo e.a. 

  www.lavuelta.es

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 
www.ephatta.com 

Onder de buitenlanders stonden de Koreanen verleden jaar op plaats acht!
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Onthaal Los Arcos. 
Wandelen op de camino is 
wandelen met de hele wereld.
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Foto’s Jef Van Lint

Taiwanese pelgrims. 
Ouders masseren kinderen.

Taiwanese pelgrims. 
Kinderen masseren ouders.

Italianen maken plezier. Onder hen ook een koppeltje ... op huwelijksreis.
Hedendaags stilleven 
in een pelgrimsherberg.
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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 de 17de-eeuwse Spaanse beeldhouwer Pedro de Mena is 
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. 

Zes werken van Pedro de Mena (1628-1688) vormen de kern 
van de kleine tentoonstelling in het St.-Janshospitaal.Het hos-
pitaal is een van de oudste hospitalen van Europa met onder 
meer zes topwerken van Hans Memling. Een mooie combi-
natie.

Locatie: St.-Janshospitaal, Mariastraat 38. Gesloten op maandag.
www.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. 
Mater Dolorosa. Ca. 1680. Hout, polychroom. 
Glazen ogen. 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.
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heverlee, van 3 juli tot 3 november
This is not a collection ...
Parcum, het dialoogmuseum voor kunst, cul-
tuur en religie in de Parkabdij, pakt uit met een 
zomerexpo en eerste collectiepresentatie: This is 
not a collection. 
Het museum schept er een beeld van het rijke 
en brede landschap van het religieus erfgoed 
in Vlaanderen. Een verhaal over bewegende 
Jezuskindjes, God-ziet-u-hier-vloekt-men-niet, 
knutselmateriaal voor rozenkransen, religieuze 
souvenirs, poppen en beelden, spullen waar-
mee men het ongrijpbare en onverstaanbare 
toegankelijk wou maken voor jan en alleman.  
Maar, dat alles staat ook in dialoog met bv. 
een Kruisdraging van Michiel Coxcie (1575) 
en moderne kunst van Guillaume Bijl, David 
Claerbout, Berlinde De Bruyckere en Ria Pac-
quée. Dat zet natuurlijk ook vraagtekens ach-
ter de colletie(vorming) van Parcum.

Geopend van 10 tot 17 uur. Gesloten op 
maandagen en feestdagen. 
Toegang € 12. Kortinghouder € 8. Jonger dan 
12 jaar gratis.
www.parcum.be
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leuven, van 6 september tot 31 oktober
Wonde(r). Fascinatie voor het lijdende lichaam.
Waarom zou je naar het lijdende lichaam van een jonge vrouw gaan kij-
ken? Je zoekt andermans pijn toch niet vrijwillig op om van dichtbij te 
bekijken? Toch deden duizenden mensen, duizenden bedevaarders dat 
in de 19de  en vroege 20ste eeuw. Ze stonden in lange rijen om de ver-
wrongen lichamen van extatische ‘gestigmatiseerden’ te zien, de (over-
wegend) vrouwen die de wonden van Christus droegen. 
Restanten van een middeleeuwse devotionele cultuur? Je zou denken 
dat ze niet thuishoren in een tijd waarin dokters pijn langzaam naar de 
taboesfeer hebben verbannen. Toch is net deze periode het gouden tijd-
perk van de gestigmatiseerden!
De tentoonstelling toont de vaak heftige reacties op het fenomeen, van  
pers en kerk, van buren en artsen. Ook de meer dan 250 gestigmatiseer-
den komen zélf aan het woord, via objecten die hun toebehoorden en 
prenten uit binnen- en buitenlandse verzamelingen. 
Fotograaf Jeroen Vranken zorgt voor een hedendaagse, artistieke kijk 
op het fenomeen.
Wonde(r) is samengesteld door het Ruusbroecgenootschap en vormge-
geven door KADOC.  De tentoonstelling loopt in de kapel en de pand-
gangen van het KADOC, Vlamingenstraat 39. 
Van maandag tot vrijdag geopend van 9 tot 17 uur, op zondag van 13 tot 
17 uur. 
Gratis toegang.
https://kadoc.kuleuven.be 

Handschoen van Padre Pio
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Sint-Truiden, van 20 september tot 15 december
Franciscus en de sultan
800 jaar geleden deed Franciscus het ondenkbare. In augustus 1219 trok hij 
in volle kruistochtentijd naar het kruisvaarderskamp in Damiate (Egypte) 
met de wens de sultan van Egypte te ontmoeten, de gedoodverfde vijand van 
het christendom. De paus had het Westen massaal gemobiliseerd om ten 
strijde te trekken tegen de moslims. Als enkeling probeerde Franciscus deze 
spiraal van geweld te doorbreken. Wars van het heersende vijanddenken 
trok hij de sultan van Egypte tegemoet met een geheel eigen vredesmissie. 
In 2019 besteedt de franciscaanse familie aandacht aan de betekenis van deze 
ontmoeting, acht eeuwen geleden, maar ook voor ons nu. Hoe ging Franciscus 
'de andere' tegemoet? Wat kunnen we van hem leren over het doorbreken van 
geweld? Hoe liet Franciscus zich inspireren door de islam?
Van 20 september tot 15 december loopt er in het Franciscusmuseum De Min-
dere een tentoonstelling over Sint-Franciscus en de sultan. Ontdek waarom 
deze ontmoeting nog altijd  hét voorbeeld is van interreligieuze dialoog? Ont-
dek hoe ze jouw wereld op z’n kop kan zetten!
De tentoonstelling  kadert ook in de jaarlijkse Sint-Trudofeesten, de feesten 
rond de heilige stichter van de stad. In 628 geboren uit een rijke familie, koos 
hij ervoor in alle eenvoud te leven en een hoopvolle boodschap te verkondigen. 
Zoveel verschil is er niet met Franciscus. Een musical met klank en licht over 
Trudo wordt op 21 en 22 september uitgevoerd op de Grote Markt.
Het museum De Mindere is op de maandag na dagelijks geopend. Op zondag 
enkel ’s namiddags.
www.demindere.be 
www.franciscaansleven.be/franciscus-en-de-sultan.html 
www.trudofeesten.be

Franciscus voor de sultan. Fra Angelico. 
Neen geen werk dat je in St.-Truiden te zien krijgt. 
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langs de Via Monastica en de Via Mosana
* Bouvignes. Langs de Via Monastica lopen er deze zomer niet minder 

dan vier kleinere tentoonstellingen die een link hebben met bedevaar-
ten en pelgrimages.

 In het mooie Maison du Patrimoine Mosan in Bouvignes (net voor Di-
nant, andere kant van de Maas) kan je een tentoonstelling Voyageurs en 
route bezoeken, een tentoonstelling over het verkeer te voet, per boot 
en per kar, van adel, clerici en boeren, in de middeleeuwen. In het naar 
aanleiding van de tentoonstelling verschenen boek Voyageurs en route.
Circonstances et objectifs de la mobilité des hommes au Moyen-Âge, voies d’eau 
et de terre vind je niet veel meer dan een pagina over pelgrims en bede-
vaarders. Maar oordeel zelf, het hele boek, 170 blz. kun je downloaden 
via http://cahiersdelampmm.be/. 

 Tot 3 november, op de maandag na,  geopend van 10 tot 18 uur.
 www.mpmm.be   
 Een straat verder loopt er in de St.-Lambertuskerk een tentoonstelling 

Saint pas? En marche pèlerins... Dat gaat duidelijk over pelgrimeren. De 
tentoonstellilng hebben wij niet gezien, maar de kerk (en het hele dorp) 
is erg interessant. Je vindt er ook een paar grafstenen van pelgrims. Een 
steen dateert uit 1677. De tweede is niet te zien, die is verstopt ondere 
vast tapijt. Tot 22 september, op zaterdagen en zondagen geopend van 
14 tot 18 uur.

 Op 22 september is er in de kerk een slotconcert: Voyages et Pèlerinages, 
du classique au jazz, een concert met Aline Giaux et Marion Bauwens 
(sopranen), Antoine Wargnies (piano) et Piere Fontenelle (cello). Aan-
vang om 16 u. Toegang: € 10. Info en reservering: info@mpmm.be ou 
082 22 36.

Bouvignes, St.-Lambertuskerk
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Grafsteen van een pelgrim in de gotische kerk van Bouvignes.

Fe
rd

i M
at

ty
s



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

29

110
september 2019¡HOLA!

*  Dinant en Namen. Ook de OLV-kerk van Dinant  besteedt deze zo-
mer aandacht aan pelgrimeren. Routes d’hier, routes d’aujourd’hui, tradi-
ton de pèlerinage en pays Mosan is de titel van de tentoonstelling. Tot 22 
september elke dag van 9 tot 18 uur. 

 Tenslotte is er in het Musée Diocésain in Namen nog een kleine ten-
toonstelling over zeldzaam glaswerk om relieken te bewaren. Tot einde 
oktober enkel op donderdag  van 14 tot 17 uur. Toegang via de kathe-
draal.

*  Sainte Foy in Luik. Wie de Via Podiensis liep op weg naar Compostela 
kent Sainte-Foy d’Agen. Kerk en abdij is er genoemd naar de vierde-
eeuwse Romeinse martelares en in het museum staat er een schitterend 
reliekbeeld dat nog elk jaar in processie het dorp wordt rond gedragen. 
Toen het reliekbeeld in 1875 herontdekt werd schonk de bisschop van 
Rodez een reliek van Foy aan de bisschop van Luik. 

 Tot 6 oktober loopt daarover een tentoonstelling in het Archeoforum, 
onder de Place St.-Lambert.

 Geopend van dinsdag tot zaterdag, van 10 tot 17 uur.
 www.archeoforumdeliege.be 

In 1875 herontdekte de prior in Conques 
de voor de revolutie verborgen reliek.
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De gekregen reliek kreeg in de 19de eeuw een reliekkast in 
Frans zilverwerk en werd vroeger ook in Luik rondgedragen 
in een processie. Een St.-Foyparochie is er nog altijd.
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*  Groene middeleeuwen. In Krona, tot voor kort het Museum voor 
Religieuze Kunst in Uden (Noord-Brabant), kan je tot en met einde 
september terecht voor een tentoonstelling over de groene middel-
eeuwen. 

 Uit fraai geïllustreerde handschriften leren wij hoe destijds tegen 
planten werd aangekeken en waarvoor kruiden werden toegepast. 
Een selectie van deze handschriften en herbaria vormt de kern van 
de expositie. Maar de expo beperkt zich niet tot de museumzalen. 
Zij wordt voortgezet in de kruidentuin, de artsenijhof ...

 Geopend van 10 tot 17 uur, behalve op maandag.
 Toegang: € 9, jonger dan 18 jaar gratis.
 www.museumvoorreligieuzekunst.nlPlantkunde, duizend jaar oud
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En een ‘artsenijhof ’, net zoals vele eeuwen geleden.
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amiens, Chartres, le Puy: lichtspel langs Franse camino’s
 * Amiens. De kathedraal van Amiens (twee keer zo groot als de Parijse Notre Dame!) 

heeft tot half september weer middeleeuwse kleuren (en meer dan dat). Het gratis 
Chroma-spektakel duurt bijna een uur. Ook van  24 november tot 31 december. Gratis.

 www.cathedrale-amiens.fr/
 somme-tourisme.com/amiens-et-autres-histoires/la-cathedrale-notre-dame-damiens 

*  Chartres. In de  stad van de beroemde gotische kathedraal worden twee dozijn sites 
elke avond ingekleurd. Tot 12 oktober; Gratis.

 https://www.chartres-tourisme.com/nos-experiences/chartres-en-lumieres

* Le Puy-en-Velay.
 Aan het begin van de Via Podiensis kun je tot 29 september op negen plaatsen naar 

kleurrijke taferelen kijken. Gratis. 
 www.puydelumieres.fr

De kapel van St.-Michel d’Aguilhe 
op de gelijknamige rots.

Chartres, de gotische kathedraal. Amiens, kathedraal. ‘Middeleeuwse’ polychromie.
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lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS
Jonge pelgrim? Mail ons!
Op weg naar Compostela ontmoeten we heel wat jongeren, ook (hoge)
scholen organiseren meer en meer pelgrimstochten.
Deze jonge pelgrims vonden tot nu niet echt hun plaats binnen het 
Compostelagenootschap, maar nu is er de werkgroep Jongerenwerking.
Doel: info en bijeenkomsten enerzijds en kleine pelgrimstochten in ei-
gen land anderzijds.
Heb je ervaring op de camino, heb je ideeën voor deze werkgroep en 
ben je geïnteresseerd om je steentje bij te dragen, schrijf dan een mailtje 
naar jongeren@compostelagenootschap.be.

Jonge pelgrims in albergue Isaac Santiago in Los Arcos.
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nooit gedacht dat ik ooit zo ver zou wandelen!
Pas toen mijn zoon in september 2017 vertrok voor zijn eerste camino 
naar Santiago de Compostela, wist ik het zeker. Dat wilde ik ook! 
We volgden zijn tocht via de schaarse foto’s die hij met ons deelde. En te-
gelijk begon ik zo informatie te verzamelen om mijn tocht voor te berei-
den. De fysische training door veel te wandelen in alle omstandigheden 
met een steeds zwaardere bepakking, de route uitstippelen, verzamelen 
wat je onderweg  nodig hebt en vooral beslissen wat je best thuislaat. 

Veel mensen die een pelgrimstocht plannen, blijken hetzelfde probleem 
te hebben: eerst het thuisfront overtuigen … Eens dat mijn man begreep 
hoe dringend en belangrijk de tocht voor mij was, steunde hij me 100 %. 





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

33

110
september 2019¡HOLA!



Het Vlaams Compostelagenootschap organiseerde in Mechelen een vie-
ring met pelgrimszegen. We kregen allemaal een sint-jakobsschelp, het 
teken dat je een pelgrimstocht maakt. De priester zegende ook mijn echt-
genoot en zei Jij hebt thuis je eigen camino!
In mei 2018 was het zover. Mijn tocht begon in Saint-Jean-Pied-de-Port, 
aan de voet van de Pyreneeën. Veertig dagen wandelde ik van oost naar 
west, 20 à 25 km per dag. Onderweg heb ik genoten en afgezien, veel 
gelachen en regelmatig gehuild, kennisgemaakt met pelgrims uit alle 
windstreken, gepraat met alle dieren die ik tegenkwam, zelfs met insec-
ten. Sorry gezegd toen ik per ongeluk een huisjesslak vertrappelde. En 
wanneer ik helemaal alleen liep, luidop gezongen. Na zes weken arri-
veerde ik in Santiago. 
Daar zag ik op het plein voor de kathedraal verschillende mensen terug 
die ik de voorbije weken mocht ontmoeten. Een blij weerzien! Veel volk, 
grote drukte, een onwezenlijk gevoel. Blij dat ik aangekomen was na-
tuurlijk, maar was het dit nu wat ik verwacht had? Duidelijk niet!
Daarom besloot ik om nog 100 km te stappen, naar Finisterre, naar de 
Atlantische Oceaan. ’s Avonds de zonsondergang bewonderen op Cabo 
Finisterre, samen met de jonge Duitse Chantal die ik de laatste weken 
regelmatig had ontmoet. Daar vond ik eindelijk de inwendige rust die ik 
niet had gevonden in Santiago.
Het meest overheersende gevoel tijdens en nà de camino is Dankbaar-
heid! Voor het grote avontuur, voor helderheid van geest, voor de prachti-
ge natuur. Voor de zonsopgang en voor de zonsondergang. Voor heldere 
hemels en twinkelende sterren. Voor de volle maan, dezelfde die ook op 
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Voor mij was Compostela niet voldoende. Niet wat 
ik verwacht had en ik ben doorgelopen naar Fisterra.
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de thuisblijvers schijnt. Voor het vinden van de weg, zelfs al is die niet 
altijd even duidelijk. Voor regen als je de hitte vreest en voor een straaltje 
zon die je natte kleding droogt. Voor de geur van de eucalyptusbomen. 
Voor rijpe kersen en een frisse pint. Voor de Maria-schapulier en het 
gebed van een oude non in een kleine kapel. Voor de vriendelijke vrij-
willigers in de herberg, de Camino Angels, voor een glimlach, voor een 
welgemeende Buen Camino. Voor de zegeningen die ik dagelijks mocht 
ondervinden. Voor je Camino-Familie, die je aanvaardt zoals je bent en 
niet veroordeelt. Voor het voorrecht om zo veel prachtige mensen te mo-
gen ontmoeten, met hun eigen taal en eigen cultuur. Velen zijn vrienden 
geworden voor het leven. Voor de kracht van mijn lichaam, dat ik al die 
dagen mijn eigen rugzak heb kunnen dragen. Voor mijn mentale kracht 
dat ik deze tocht in het onbekende alleen was begonnen. Ik heb er zoveel 
van geleerd en niet in het minste over mezelf. 

Terug thuiskomen was moeilijk. De èchte camino begint thuis. Als je 
gewend bent om zes weken te leven uit je rugzak, besef je pas hoeveel 
overbodige spullen je thuis hebt. Stilaan ben ik begonnen met unclutte-
ren, alles wat ik kon missen opruimen. 
Me terug aanpassen aan het ‘normale’ leven, de dagelijkse routine, heeft 
moeite gekost. Het eenvoudige leven van de camino, de minimale ver-
plichtingen onderweg, de kameraadschap van mensen met eenzelfde 
doel, het gemis woog zwaar.
Heel vlug begon bij mij de heimwee te spelen naar die vrijheid van geest 
en de fysische uitdaging. Je kan gerust stellen dat ik een caminoholic ben 
geworden. Zodanig zelfs dat ik in september 2018 mijn tweede camino 
liep tussen Porto en Santiago. 
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In 2019 kwam Think Pink met het prachtig initiatief om pelgrims aan te 
sporen om hun camino te lopen ten voordele van de strijd tegen borst-
kanker. In april 2019 liep ik twee sponsortochten ten voordele van Think 
Pink Europe.
Mijn volgende tocht is gepland voor deze maand, van Pamplona naar 
León. Als je dit goede doel een warm hart toedraagt, kan je helpen door 
deze tocht te sponsoren via  thinkpinkeurope

Of jij zèlf een camino kan lopen, hangt niet zozeer af van je fysische con-
ditie, maar van je motivatie. Laat je keuzes in het leven niet afhangen van 
anderen, maar kies zèlf.
Buen Camino!
Agnes Sterkens, La Verdière (F)

Lees ook het verhaal van Chantal: 
https://hallertau.de/dafuer-meinen-ewigen-respekt/.



alleen? Met twee? Met enkele vrienden? niet eenvoudig!
Een pelgrimstocht is geen zondagse wandeling. De vraag of je al dan 
niet alleen op stap gaat, is geen eenvoudige vraag. Ook als het gaat om 
op stap gaan met een goeie vriend, of zelfs met je partner. Ook thuis 
leef je niet elke dag 24 uur samen. Het komt erop aan om goed te we-
ten of je écht op dezelfde golflengte zit. Dat je vooraf uitmaakt wat kan 
en niet kan. Je mag dan wel met een heel goeie vriend(in) starten, je 
hebt er wellicht nog geen maand mee samengeleefd. De verhalen over 
vrienden die samen vertrekken en na een week alleen verder stap-
pen zijn niet zeldzaam. Het begint dikwijls over kleine problemen: 

https://www.thinkpinkeurope.org/camino-Compostela/participate/dreaming-of-Compostela


36

110
september 2019¡HOLA!

picknick meenemen of ‘zeker’ een bar vinden, veel of weinig kerken 
bezoeken, tijd nemen om foto’s te maken van bloemen of vlinders, 
al dan niet kiezen voor een bescheiden maaltijd, veel of weinig pint-
jes, albergues of hotels, 20 of 40 km, open staan voor andere pelgrims, 
ook in talen die je vriend niet verstaat, naar de mis gaan of niet, noem 
maar op. Leer elkaar vooraf kennen en durf zeggen dat je toch liever 
alleen of met iemand anders op stap gaat!
Dat geldt ook voor partners! Het kan best zijn dat een van de twee 
toch beter thuis blijft! Of dat je samen beter een ander project opstart!

In deze ¡Hola! vind je een paar oproepen van leden die stap- of fietsma-
ten zoeken. Altijd met een e-mailadres en/of telefoonnummer. 
Via deze link vind je meer zoekertjes op de  website van het Genootschap.

Camino inglés. Stapmaat gezocht, nú!
Mijn oom kan wegens gezondheidsproblemen niet mee op stap. 
De vlucht is jammer genoeg al geboekt (€ 160). 
Wie kan er mee? Vertrek op 23 september. Terugreis op 3 oktober. 
De tocht van ongeveer 120 km start in Ferrol. Zin om mee te gaan?  
Bel me na 20 u. op 0473 35 98 39 of 089 36 24 32.
Gust De Weyer

https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/overzicht-zoekertjes/
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lissabon-Compostela. Stapmaat gezocht
Eerst wil ik jullie danken voor de maandelijkse 
¡Hola! boordevol nuttige info, alsook voor de toffe 
nummers van De Pelgrim die ik verslind. 
In 2010 heb ik de grote tocht ondernomen van St.-
Jacobskapelle naar Compostela en met succes! Dat 
blijft nog altijd bij, vraag het maar aan mijn huisge-
noten, mijn collega’s en vrienden. Ik trok vele avon-
den met mijn fotomontage naar diverse zaaltjes. 
Een sponsortocht voor kankerpatiënten van Het 
Zorghuis in Oostende bracht € 12 000 op!
Ik wilde de tocht herhalen via andere camino’s, 
maar het is mij niet gelukt! Ik nam de zorg op van 
mijn moeder die in 2015 overleed en hielp de drie 
kinderen. Nu alles in zijn plooi ligt en ik 70 word, 
wil ik in 2020 de Camino Portugués stappen vanuit 
Lissabon en daarna eventueel door naar Finisterre!

Ik ben gepensioneerd verpleegkundige en ook actief loper. Ik 
zoek een stapmaat met camino-ervaring. De leeftijd is onbe-
langrijk, als de stapmaat maar gezond is.
Afstand: ca. 650-700 km. Vertrek einde augustus.
Dank bij voorbaat voor de publicatie op de website en in 
¡HOLA!
Alle succes gewenst met het Genootschap!
Willy Lefevere, willylefevere@hotmail.com
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Mag je weg zijn
als dit linnen, 
geweven met draad en tegendraad, 
met verhalen en gedachten
van thuis en verleden, 
stappend naar compostella 
en toekomst.

Mag je weg zijn
als dit kleine buideltje, 
gesloten en veilig wannneer nodig, 
maar open en ontvankelijk
voor wat je gegeven wordt. 

Mag je weg zijn
als dit smetteloze doek, 
zonder vooroordelen of angsten, 
maar vertrouwend op het licht van God zelf ...

en ook Gent vierde Jakobus
De zondag na de viering in Maaseik was er nog een viering in de 
Gentse St.-Jakobskerk. Een mooie viering in een goed gevulde met 
inspirerende getuigenissen en een pelgrimszegen voor wie naar Com-
postela vertrok. 
Wie vertrekt krijgt in Gent ook een origineel aandenken van de Ja-
kobskerk: een linnen obergzakje met de stempel van de Jakobskerk en 
een mooie symbolische tekst:


