
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen    •    hola.redactie@compostelagenootschap.be 
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Samen eten met andere pelgrims uit vele landen. Het zijn vrijwel altijd mooie, verrijkende uren. Nog mooier wordt het als je, af en toe, voor elkaar kookt!
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 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS

oud-heverlee, zaterdag 23 november 
dé terugkomdag! 
Zin om te luisteren naar de de verhalen van andere pelgrims? Om je 
eigen verhaal te delen met anderen? Om een nieuw avontuur verder 
te laten rijpen? Om de ervaringen van thuisgebleven partners te leren 
kennen? Dat kan op de jaarliljkse terugkomdag!

Programma
9 u. Warm onthaal 
10 u. Welkomstwoord van de voorzitter en stemmingsmoment. 
Daarna keuze uit:
- Spirituele boswandeling: in kleine groepen delen we onze pelgrims-

ervaringen.
- Ons stempelboekje spreekt: stempels die bewijzen waar je liep en sliep, tonen 

ook wat je niet op de stempels ziet. 
 Wat heeft een stempel gedrukt op jouw camino? Breng je stempel-

boekje mee! 
 De stem van de thuisblijver: de thuisblijver moet op onze terugkomdag 

zeker niet thuis blijven! Ook zijn/haar stem willen we horen! De stem 
van de partner, ouder, kind, broer of zus. Verhalen vol verbondenheid 
met de pelgrim. Niet altijd blijmoedig, soms getuigen ze van verdriet 
en eenzaamheid, of van frustratie omdat men niet zelf mee op stap 
kon. Zonder die verhalen is het pelgrimsverhaal niet af!

Een spirituele boswandeling staat altijd op het programma. Maar 
je kunt altijd kiezen uit meerdere activiteiten.
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Herinneringstegel? Iedereen die vooraf een kopie van zijn compostela 
doorstuurde krijgt een tegel.  Klik hier voor de juiste link. Per post sturen 
kan eventueel ook: Luc Holsters, Lange Akkerstraat 26, 2800 Mechelen.

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/compostela-2/
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- Boswandeling voor jonge pelgrims met de nadruk op ontmoeten.
- Café De ware Jakob: ervaringen en foto’s uitwisselen.
12 u. Soep en eigen of bestelde picknick. 
  Uitreiking herinneringstegel 2019. *
13.45  u. Keuze uit:
- Camino vraag- en antwoordspel.
- Geen expert? Geen nood! Quizzen is niet enkel bedoeld om je kennis 

te testen,  je kunt er ook heel wat van opsteken. Honderd vragen, vier-
honderd antwoorden! 

- Wandeltocht: dwalen door het Heverleebos. 
- Jongeren vertellen: het verhaal van een jonge enthousiaste pelgrim.
- Café De ware Jakob: ervaringen, foto’s, herinneringen uitwisselen.
16 u. Einde
Tussendoor is de pelgrimswinkel open en kan je al een voorraad nieuwe 
dromen openvouwen.

Afspraak om 9 u.-10 u. in klooster Don Bosco, Don Boscolaan 15. 
Auto: gps: Kloosterdreef. Dit is vlak bij de Waversebaan.
Openbaar vervoer: bus 337 Leuven-Waver. Vertrek naast het station van 
Leuven. Perron 14. Om 9.15 u. of 10.11 u. Halte Don Bosco. Of met de trein 
tot station Oud-Heverlee en dan één kilometer wandelen.

Deelname:  € 5, met lunch € 12, over te schrijven op rekening BE06 2800 
5620 0322 van het Vlaams Compostelagenootschap.

Inschrijven doe je via de website. Klik hier voor de juiste link.
Nog vragen? 
Info: Dees Van Caeyzeele, deesvancaeyzeele@donbosco.be of 0472 32 36 47.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/terugkomdag-2/
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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 en 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.

Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie!

Fe
rd

i M
at

ty
s

Fe
rd

i M
at

ty
s

Schoten, zaterdag 7 december
infodag voor kandidaat-pelgrims
Het programma van deze infodag is hetzelfde als dat van de infodag in 
Gent. Afspraak om 10 u.-10.30 u. in feestzaal Don Bosco, Hendrik Con-
sciencelaan 28.
Deelname is gratis. Wel inschrijven via de website. 
Hier heb je de juiste link om in te schrijven. 
Niet vrij op 7 december? Op 18 januari is er een infodag in Genk.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-voor-kandidaat-pelgrims-5/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-voor-kandidaat-pelgrims-6/
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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 oktober: 

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

Zondag 12 oktober: Robert Truyen, Patrick Maene, Richard Asselberghs en Lieve Gommers

Zondag 19 oktober: Rita Lootens, Marc Frederickx, José Maes en Lieve Gommers

Zondag 26 oktober: Jan De Proft, Luk Pauwels, Willy Beyers en Annemie Vanderschoot

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:

Zondag 5 oktober: Westelijke St.-Jakobsfietsroute, Chemin du Pié-
mont, Voie d’ Arles, Via Podiensis, Via Francigena, Via Baltica, Via 
Jutlandica, Olavspad.

Zondag 12 oktober: Via Tolosana per fiets, hospitalero-ervaring, 
Vlaanderen-Compostela (heen én terug, te voet), Camino Vasco del 
Interior, Vía de la Plata, Via Lemovicensis, Camino del Salvador, Che-
min Estelle (St.-Quentin-Parijs), Voie d’Arles, Camino del Salvador, 
Camino de Invierno, Via Lemovicensis.

Zondag 19 oktober: Vía de la Plata en Camino Sanabrés per fiets, Via 
Campaniensis, Via Monastica, Via Brabantica, Via Tolosana, Via Po-
diensis, Camino de Invierno, Camino Primitivo, Vlaanderen-Com-

postela (heen en terug, te voet), Camino Vasco del Interior, Vía 
de la Plata, Via Lemovicensis, Camino del Salvador, Chemin 
Estelle, Voie d’Arles.

Zondag 26 oktober: Vézelay-Le Puy, Voie de Rocamadour, Via 
Podiensis, Via Turonensis, Vía de le Plata, Camino Sanabrés, 
Ruta de la Lana.
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 Genootschap-afdelingen
aFdelinG  anTWeRPen
Vrijdag 22 november
Te voet van Wuustwezel naar Compostela … én terug
In 2018 vertrok Lieve Gommers naar Santiago de Compostela. Al wande-
lend dwaalde ze af van de rechte weg om ook Rocamadour en Lourdes te 
bezoeken. Na 111 dagen en meer dan 3000 km kwam ze aan in Compos-
tela. Daar besloot ze dat haar weg nog niet ten einde liep. Ze besloot tegen 
de stroom (van pelgrims) in te gaan en ook te voet naar huis te keren. 
Aan de hand van beelden vertelt ze over wat te groot is voor woorden. 
Ze neemt jullie graag mee op haar pelgrimstocht van zes maanden. 

Afspraak om 20 u. in zaal Why Waai, Waaistraat 1, naast de St.-Andries-
kerk.
Halte tram 4 vlakbij. Trams 3, 5, 9 en 15 stoppen onder de Groenplaats, 
vijf minuten wandelen.
Parkeren kan onder meer op de St.-Michielskaai. 
Toegang: donativo.
Graag vooraf inschrijven via de website. Klik hier voor de juiste link. 

Nog vragen? Mail naar afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be 
of bel 0498 08 70 88.

Een pelgrimstocht van zesduizend kilometer. Waarom doe je dat? 
Hoe beleef je dat? Verandert dat je leven?
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/te-voet-van-wuustwezel-naar-compostela-en-terug/
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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.

Pandora² en Ultreya brengen in Brugge historische Jakobsmuziek. 
De twee ensembles gebruiken daarvoor niet minder dan twintig 
instrumenten, deels speciaal gebouwd voor dit programma.

Pa
nd

or
a²

-U
ltr

ey
a

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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aFdelinG leuVen
neerijse, zaterdag 14 december
dijlevallei-wandeling
Afdeling Leuven nodigt je uit voor haar jaarlijkse winterwandeling, met 
intermezzo en gevolgd door een avondmaal. Deze keer is het een acht-
vormige wandeling in de Dijlevallei en omgeving. Een regio met prach-
tige hoeves en onder meer ook het grote natuurgebied Doode Bemde.
 Bij de meegebrachte middagpicknick krijg je soep aangeboden. Daarna 
vergasten Willy Genbrugge en zijn groep de wandelaars op muziek en 
poëzie, met beelden. Thema: O, dorp waar ik geboren ben, village de mon rêve, 
pueblo de mi corazón, over leven, liefde,  dood en, natuurlijk, de camino. 
Na de tweede lus wordt, bij een stuk taart, de volgende wandeldriedaagse 
voorgesteld: een Drie-Stedentocht in Midden-Brabant, vanuit de oude 
abdij van Kortenberg naar Brussel, Mechelen en Leuven. Van 30 april tot 
2 mei 2020.
Afstand: 17  km.. Eén lus meewandelen kan ook.
Afspraak om 8.45 uur in zaal De Wijngaard, Donkerstraat in Neerijse. 
Avondmaal om 18 uur. Afronding rond 21 uur. 
Deelname: € 20. Enkel de wandeling en de soep: € 6.
Inschrijven tot 5 december via de website. 
De juiste link kun je hier aanklikken. 
Vergeet niet te betalen vóór 7 december via rekening BE93 0017 0228 8867 
van Compostelagenootschap-afdeling Leuven. Vermeld ‘wandeling’ en 
je naam. Pas na ontvangst van je betaling is de inschrijving definitief.
Vragen? Mail naar afdelingleuven@compostelagenootschap.be 
of bel Rik Nys, 02 759 50 50. 
www.natuurpunt.be/natuurgebied/doode-bemde

Twee landschapsfoto’s van de Doode Bemde, een met en een zonder 
winterse poedersuiker.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/winterwandeling-door-het-brabantse-dijleland/
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aFdelinG liMBuRG
Genk, woensdag 13 november
Vertelavond
Ook in Genk kun je binnenkort pelgrimservaringen uitwisselen. Pelgrims die hun 
ervaringen willen delen aan de hand van een presentatie, al dan niet met foto’s of 
film, zijn bijzonder welkom. Voor een presentatie krijg je 20 minuten. Laat dit wel 
tijdig weten via het Limburgse mailadres! Er is een beamer en een laptop.
Wie niet op tocht ging, interesse heeft of plannen maakt, is natuurlijk ook welkom. 
Gewoon vertellen kan ook.
Afspraak om 19 uur in ’t Kliniekske aan de Noordlaan 6 A. 
Hapje en drankje zijn voorzien. Deelname gratis.
Inschrijven tot 10 november via de website.
Info: afdelinglimburg@compostelagenootschap.be of Egfried Grauls, 0497 59 13 48.

Naar het schijnt fluistert de Arga, hier onder de eeuwenoude brug van 
Puenta la Reina, verrassende verhalen door voor wie goed luistert naar 
het kabbelende water.. Heb jij ook zo ’n verhaal meegekregen? 
Vertel het aan ons!

Met de fiets op pad? Hoe was dat? Niet 
teveel technische problemen? Wat is het 
verschil met een staptocht?

Pelgrims genieten ook volop van natuur en landschap. Toch  laat ook de 
pelgrim zijn ecologische voetafdruk na. Hoe houd je die zo klein mogelijk?

De afbeeldingen van de heili-
ge Jakobus zijn erg verschillend. 
Toon jouw mooiste afbeelding. 
En zag de aposterl er echt zo uit? 
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/vertelavond-in-genk/
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aFdelinG zenne-dendeR
denderleeuw, vrijdag 18 oktober
Pelgrimsavond mét olavspad
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
Walsbets, weekends 19-20 en 26-27 oktober
Tentoonstelling pelgrimsaquarellen
Troet Demey stelt weer pelgrimsaquarellen tentoon, 
deze keer in de kerk van Walsbets, een deelgemeente van 
Landen.
Het gaat om aquarellen gemaakt op camino’s in Spanje 
en Portugal, maar ook in Noorwegen en Denemarken.
Geopend van 14 tot 18 uur. 
Georges Van Ham (uit Zoutleeuw) geeft tweemaal een le-
zing over zijn Camino Francés: op 19 oktober om 15 uur, 
en op 27 oktober om 16 uur. 
Doorlopend kun je ook filmpjes bekijken van Troet en 
Trees.

opdorp, vrijdag 15 november
info-avond olavspad
Bart Biesemans en Diane Vandebergh wandelden langs 
het Olavspad van Oslo naar Trondheim, een afstand van 
650 km. Bart wil er graag over vertellen en doet dat voor 
de vzw Samen, een vzw die zich inzet voor zwakke, kwets-
bare mensen in Buggenhout. 
Een avond met een drankje en een Noors gebakje. 
Afspraak om 20 uur in de kerk van Opdorp (Buggenhout).
Inkom: donativo 
Graag vooraf een kort mailtje naar 
bart.biesemans-vandebergh@telenet.be.

 Aquarel van Troet, gemaakt langs de Hærvejen in Denemarken.

Het ,Olavspad, wat eeen landschappen! Niet moeilijk om er stil van te worden. 
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nieuwe pelgrimsgidsen
‘t Is blijkbaar nu niet het ogenblik om pelgrimsgidsen op de markt te 
brengen. 
Er zijn er drie.
* Bij Bergverlag Rother verschijnt deze maand een gids van Suzanne 

en Walter Elsner voor de Franziskusweg, Firenze-Assisi-Rome. Een 
afstand van 600 km. Prijs: ca. € 15. 

* Nog bij Rother zou deze maand de Franstalige gids van Cordula Rabe 
moeten verschijnen voor de Chemin Portugais. Vanaf Porto. 

 Prijs: ca. € 15.
* Bij Conrad Stein verschijnt de derde uitgave van een gids voor een 

van de vele Duitse Pilgerwege. Jakobsweg Via Baltica von Usedom nach 
Bremen. Van de Poolse grens richting west, de belangrijkste weg in 
het noorden van Duitsland. Afstand: 600 km. Als het pad niet ge-
schikt is voor fietsers vind je in de gids een alternatief. Prijs: ca. € 17. 

Zowel de gidsen van Conrad Stein als die van Rother zijn handige klei-
ne gidsen in zakformaat met vrij eenvoudige kaarten, maar voor de rest 
met goede routebeschrjvingen en alle nodige praktische informatie. 
www.conrad-stein-verlag.de 
www.rother.de 

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen



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

20

111
oktober 2019¡HOLA!

Compostelagenootschap.be: 
steekkaart Chemin estelle geactualiseerd
De steekkaart is geactualiseerd op basis van de nieuwe tweedelige di-
gitale gids: Chemin Estelle – Saint-Quentin > Compiègne (2019) en 
Chemin Estelle – Compiègne > Paris (2019). De Chemin Estelle be-
gint in Saint-Quentin en eindigt na 162 km in Parijs aan de Tour Saint-
Jacques. De route werd nauwgezet  hertekend en de gps-tracks voor 
smartphone of wandel-gps zijn vernieuwd. 
In Parijs kan je verder pelgrimeren langs de Via Turonesis naar Saint-
Jean-Pied-de Port. Tenzij je in Saintes richting Royan loopt om de Gi-
ronde over te steken en langs de Voie du littoral naar Bayonne en Irún 
te lopen. 
Naar Saint-Quentin wandel je langs de Via Brabantica - Via Gallia Bel-
gica of  langs de Via Thiérache.
Klik hier voor de juiste link naar de Chemin Estelle.

Saint-Quentin, het stadhuis. Op weg naar Parijs
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Kort
* Camino de las Misiones. De pelgrimswegen naar Compostela wer-

ken soms inspirerend. Zo zijn er onder meer al routes in Brazilië, 
Canada en Zuid-Korea. Recent werd in Paraguay de Camino de las 
Misiones ingewandeld: 755 km langs een dertigtal (ruïnes van) mis-
sieposten van de jezuïeten. Je kan ook zeggen dat het geïnspireerd 
is door de Spaanse Camino Ignaciano. De Camino de las Misio-
nes loopt van San Ignacio Guazu  in Paraguay, via Argentinië, naar  
Santo Ângelo in Brazilië. Een daaraan gewijde website bestaat, voor 
zover wij weten, nog niet. Ook hier werken ze met een credencial 
en daarna een ‘diploma’. Meer praktische info kunnen we niet ge-
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r

Camino de las Misiones:de eerste pelgrims op stap ...

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-vanuit-frankrijk/chemin-estelle/
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ven. Het wordt dus nog even googelen of mailen naar de toeristische 
dienst Senatur. De camino zou ook aangeboden worden door een 
commerciële onderneming, genaamd La Mision Group. 

* Weer een caminopad verwoest. Op www.gronze.com staan ge-
regeld goede, kritische bijdragen over het caminogebeuren, vooral 
van Anton Pombo. Zo kan je er nu (in het Spaans) lezen hoe wan-
delpaden in de buurt van Rabanal vervangen worden door een vijf 
meter brede weg. Werk van technocraten die geen verstand hebben 
van wandelen.

* Johan Swinnen, kankeronderzoeker aan de KULeuven liep in 2017 
naar Santiago de Compostela. Elke dag twéé marathons. Om fond-
sen in te zamelen voor het kankeronderzoek deed hij dat recent nog 
eens over naar Rome. Tweeduizend kilometer. Professor Johan Swinnen, samen met zijn zoon, voormalig kankerpati-

ent, bij de start van zijn marathontocht naar Compostela.

N
ic

o 
Br

in
gm

an
s

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 
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Onthaal Los Arcos. 
Wandelen op de 

camino is wandelen 
met de hele wereld.



22

111
oktober 2019¡HOLA!

 Italianen maken plezier. Onder hen ook een koppeltje ... op huwelijksreis.Buen Camino!

Los Arcos. Hoe meer landen, hoe meer 
vreugd. Een Koreaanse pelgrim en een 

hippe Mongoolse peregrina.

 Kaartje leggen, 
best ook ontspannend.

Foto’s Jef Van Lint
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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 
eerste collectiepresentatie: This is not a collection. 
Het museum schept er een breed beeld van 
religieus erfgoed in Vlaanderen. Een verhaal 
over bewegende Jezuskindjes, God-ziet-u-hier-
vloekt-men-niet, geselkettingen (!), knutsel-
materiaal voor rozenkransen, religieuze souve-
nirs, spullen waarmee men het onverstaanbare 
toegankelijk wou maken voor jan en alleman. 
Natuurlijk zijn er ook relieken bij, van water uit 
Kana tot een reliekkalender met een reliekje 
voor elke dag.
Gebruiksvoorwerpen, huisvlijt en volkskunst 
staan er ook in dialoog met onder meer moder-
ne kunst van Guillaume Bijl, David Claerbout, 
Berlinde De Bruyckere en Ria Pacquée. 
Geopend van 10 tot 17 uur. Gesloten op maan-
dagen en feestdagen. 
Toegang € 12. Kortinghouder € 8. Jonger dan 12 
jaar gratis.
www.parcum.be 
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Media, eRFGoed, 
TenToonSTellinGen, ConCeRTen
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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 
kijken? Je zoekt andermans pijn toch niet vrijwillig op om van dicht-
bij te bekijken?. Toch deden duizenden mensen, duizenden bedevaar-
ders dat in de 19de en vroege 20ste eeuw. Ze stonden in lange rijen om 
de verwrongen lichamen van extatische ‘gestigmatiseerden’ te zien, 
overwegend vrouwen die de wonden van Christus droegen. 
De tentoonstelling toont de vaak heftige reacties op het fenomeen, 
van de pers en een erg terughoudend Vatikaan, van buren en van 
artsen. Ook de meer dan 250 gestigmatiseerden (meestal vrouwen) 
komen zélf aan het woord, via bebloed textiel en andere objecten die 
hun toebehoorden.Veel prentjes en boeken ook. En van een van de 
bekendste Belgische gestigmatiseerden, Louise Lateau, staat er ook 
haar schedel.
Of die wonden, die stigmata, al dan niet echt zijn, het gevolg van een 
ziekte of zelf toegebracht, dat is niet duidelijk, je kan erin geloven of 
niet. Ze getuigen alleszins van een interessant fenomeen uit een tijd 
met een wat andere kijk op lijden dan vandaag.
Wonde(r) is samengesteld door het Ruusbroecgenootschap en vorm-
gegeven door KADOC. 
De tentoonstelling loopt in 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 (1918).  
Pio manifesteerde zich als een hedendaagse Franciscus. 
Ook Franciscus was, op het einde van zijn leven,  een gestigmatiseerde.
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Sint-Truiden, tot 15 december
Franciscus en de sultan al-Kamil
Acht eeuwen 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 ontmoe-
ten, 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 ge-
weld 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 inspi-
reren door de islam?

Tot half december loopt er in het museum De Mindere een tentoon-
stelling over Franciscus en de sultan. Deze ontmoeting is nog altijd hét 
voorbeeld van interreligieuze dialoog. 
Museum De Mindere is op maandag gesloten. 
Op zondag enkel ’s namiddags.
www.demindere.be 
www.franciscaansleven.be  

Franciscus  riskeerde z’n leven. Hij trok in volle oorlogstijd, tijdens de 
vijfde kruistocht, ongewapend naar de vijand, sultan Al-Kamil. En 
wat stelt Franciscus vast? Sultan Al-Kamil is niet het wrede beest zoals 
hij wordt afgeschilderd. ...
Schilderij zonder titel. Bruikleen van het Brugse kapucijnenklooster.
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Brussel, tot 29 maart
Crossroads: reizen door de middeleeuwen
De bewogen tijden van de late oudheid en de 
vroege middeleeuwen (ca. 300-1000) vertonen 
meer overeenkomsten met onze moderne 
wereld dan we zouden vermoeden. In West-
Europa wordt deze periode vaak ten onrechte 
omschreven als de ‘donkere eeuwen’, een tijd 
van neergang en chaos. Ten onrechte: tal van 
bronnen en voorwerpen tonen een Europa 
met een grote culturele diversiteit, een periode 
met veel uitwisselingen en contacten. Mero-
vingische sieraden, perkamentmanuscripten 
met runenschrift, gouden munten van Byzan-
tijnse keizers tot Koptisch textiel met verbluf-
fende kleuren en veel meer, onthullen deze 
culturele uitwisseling.
Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubel-
park. Gesloten op maandagen en enkele feest-
dagen. 
www.artandhistorymuseum.be.

 Via een grafveld met grafstenen en tal van recente archeologische vondsten wandel je de 
grafkamer van onze mummie Euphemia binnen. Deze 6de-eeuwse Koptische mummie en 
haar grafinboedel werd het voorbije jaar grondig gerestaureerd. Antinoë, ca. 430-620. KMKG.

 Reliëfplaat met Petrus. Herkomst: 
O.L.V.-basiliek,Tongeren. Vervaardigd 
in Gallië (Metz?) of Italië, 6de-7de eeuw. 
Ivoor. KMKG.

 Ivoren van Genoelselderen. Herkomst: 
St.-Martinuskerk, Genoelselderen.  
Vervaardigd in Northumbria (?), einde 
8ste eeuw. Ivoor, blauw glas. KMKG.

KM
KG
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leuven, leuven, tot 26 januari
Borman en zonen
Wat het creatieve Museum M dezer dagen in 
Leuven presenteert is, nog maar eens, een be-
langrijke tentoonstelling. Een tentoonstelling 
rond Jan Borman en zijn dynastie, verspreid 
over vier generaties: Jan Borman II – best mees-
ter beeldsnydere -, Willem Borman I, Pasquier 
Borman, Willem Borman II, Jan Borman III en 
ook één vrouw, Maria Borman. Een Leuvense 
familie die later naar Brussel verhuisde. Een fa-
milie met veel virtuositeit maar ook een neus 
voor zaken. Ze hadden zowel religieuze als bur-
gerlijke en vorstelijke klanten. Zo’n 350 werken 
zijn, tot nu toe, aan een Borman toegeschreven. 
Honderd daarvan staan nu in het Museum M, 
plus een dertigtal werken van tijdgenoten. Aan 
dit soort overzichtstentoonstelling gaat bijzon-
der veel studiewerk vooraf, dat is duidelijk. Dat 
de tentoonstelling in Leuven plaatsvindt, is niet 
onverwacht, het museum is hét Belgische ken-
niscentrum voor middeleuwse beeldhouwkunst. 
Het getoonde werk is enorm, van reliekbustes en 
heiligenbeelden, tot Christus- en Mariabeelden, 
retabels, grafmonumenten en ook triomfkruisen. 
Het mooiste triomfkruis hangt nog altijd in de 
Leuvense St.-Pieterskerk. Een werk van Jan II. 
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Maria-Magdalena, Jan Borman I, 1480-90. 
Musée Cluny, Parijs.

St.-Hubertus. Jan Borman II of III, ca. 1500. 
St.-Laurentiuskerk, Ittre.
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Een bezoek aan het Museum M combineer je dan ook best met een be-
zoekje aan de St.-Pieterskerk. Pasquier vond er zijn inspiratie in voor het 
kruis van de St.-Gertrudiskerk in een verdwenen Nijvelse kerk en Jan III 
voor het kruis in de kerk van Wemmel. Allebei op de tentoonstelling.  En 
Jakobus? Ja hoor, Jakobus Maior staat er ook, een werk van pater familias 
Jan Borman I. 
Museum M is op woensdag gesloten. 
www.mleuven.be 

St.-Pieterskerk, calvarie of triomfkruis. 
Jan Borman II, ca. 1490.

Reliekbuste vrouwelijke heilige. Pasquier Borman, 
1520-1530. Metropolitan Museum, New York.

Kerstwieg. Atelier Jan Borman II (?), 1500-1510. 
Musée Cluny, Parijs. 
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utrecht, van 25 oktober tot 26 januari
Middeleeuwse kunst uit noord én zuid
In Leuven, in Brussel, maar ook in Utrecht gaat binnenkort alle aandacht 
naar de middeleeuwse kunst. Een origineel project waarbij werken uit 
Noorwegen verenigd worden met werken uit Catalonië.Het gaat voor-
al om altaarversieringen. Beschermd door het bergland zijn die kunst-
werken goed bewaard gebleven, vaak in kleine, afgelegen dorpskerken. 
Merkwaardig is dat die kunst uit noord en zuid soms wel inwisselbaar is. 
Het gaat om dezelfde 14de-eeuwse beeldtaal.
Het Catharijneconvent is op maandagen en 1 januari gesloten. 
www.catharijneconvent.nl 

Een detail van een altaarfrontaal van de kathedraal in Trondheim. Kathedraalmuseum Trondheim.Een detail van het altaarfrontaal van Sant-Cebria, 
eerste helft veertiende eeuw. Museu Episcopal, Vic.
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lezeRSBRieVen, BloGS en zoeKeRTJeS
onverwacht en magisch geschenk
Toen ik op 23 juli na uren vertraging in Madrid was geland, besloot ik 
om eerst met de bus richting centrum te trekken en dan, ondanks het 
late uur, mijn camino aan te vangen.
Bloedheet was het. Ik kocht een grote fles water die ik de rest van de 
tocht als extra drinkbus gebruikte. Toen ik na twee uur stappen de stad 
achter me liet, mocht ik voor de eerste keer mijn regencape aantrekken 
voor een wolkbreuk met flinke windstoten. Bij  de eerste echte grote 
wegmarkering in Fuencarral hield in even halt. Om dit moment te ver-
eeuwigen vroeg ik aan een late wandelaar  om met mijn smartphone 
een foto te maken. In ons beste Spaans en Engels praatten we een tiental 
minuten over het doel van mijn tocht.
Mariano, een imposante kerel, verraste mij toen met een onverwacht 
en magisch  geschenk. Hij gaf mij het taukruisje dat hij rond zijn hals 
droeg. Het zou me beschermen op mijn lange tocht. Als toemaatje gaf 
hij zijn naamkaartje met de boodschap dat als ik ergens tijdens mijn ca-
mino hulp nodig had, ik hem moest bellen en dat hij zo snel mogelik 
zou handelen om mij uit de nood te helpen. Kan een pelgrim met nog 
meer moed en geloof in het welslagen van zijn onderneming op pad 
gaan? Ik denk het niet.
Die nacht sliep ik onder een boom en in het open veld. Op een paar 
druppels na bleef het droog. Toen ik 's morgens wakker werd, zag ik in 
de verte een groot hert. Kan een mens zich nog gelukkiger voelen?
De eerste 350 km heb ik slechts drie pelgrims ontmoet. Maar ik had al-
tijd een metgezel. Dank je wel Mariano.
Ultreïa!   Frank De Lille

Frank De Lille in Santiago, en thuis, met het taukruisje van Mariano. 
Het taukruis, in de vorm van de Griekse letter tau, is het kruis van de 
franciscaanse beweging. Ook Franciscus droeg een taukruis.
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Pilgerweg Rhein-Reuss-Rhone
Vorig jaar maakten jullie melding van een nieuwe route in Zwitserland, 
de Rhein-Reuss-Rhône-pelgrimstocht.  Einde juni hebben we die pel-
grimsweg gewandeld. Een echt mooie route die over een paar Alpen-
passen loopt, authentieke dorpen passeert  en door mooie wijngebieden 
loopt. Erg de moeite! Einde juni hadden we nog wel wat sneeuwvelden 
waarvoor je toch wat wandelervaring nodig hebt. Er is nog wel een maar 
... De route is slecht tot niet bewegwijzerd. Je vindt enkel in het begin 
van elke etappe een bordje met een overzicht. Zonder een wandel-gps 
gaat het echt niet. Tracks, kaarten, logieslijsten vind je op 
https://jakobsweg.ch/de/eu/ch/weg/rhein-reuss-rhoneweg/
De toeristische diensten verzekerden ons wel dat aan de bewegwijze-
ring gewerkt wordt.
Bernard Bijnens en Marina Fiddelaers

het is steeds meer gaan jeuken!
Na de infodag begin dit jaar in Genk, is het steeds meer gaan ‘jeuken’ 
om een beperkte camino te doen. De geplande datum is ondertussen 
dichterbij gekomen, van 2025, als ik op pensioen  ga, naar 2021, als ik 
60 word, naar juli 2020. Het aftellen is begonnen!
Sinds ik in 2017 begon met regelmatig te wandelen, en en passant 22 
kg heb weggedieet, gaat mijn conditie erop vooruit. Ik stap al 40 km 
op één dag, met rugzak. 
Het wandelen brengt rust in mijn chaotisch hoofd en helpt me om 
mijn zorgen een plaats te geven. Dit werd me eens te meer duidelijk 
op de barbecue van afdeling Limburg. Ik voelde me meteen verwel-
komd en heb er lange en boeiende gesprekken gehad met o.a. Luigi, 





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

32

111
oktober 2019¡HOLA!

Manon, en Sonja. Hun raadgevingen gaven me het gevoel dat de ca-
mino goed te doen is, zeker de kleine 200 km die ik van plan ben. Wat 
me wel heeft getroffen zijn uitspraken als: Je wil meteen weer vertrek-
ken, en Je gaat veel huilen, onderweg en als je aankomt. Ik heb met 
moeite mijn tranen kunnen bedwingen.
De komende maanden zal ik me goed informeren. Ik ben ondertus-
sen lid geworden, en er is een schat aan info, op de website, op het 
infopunt en vooral in de verhalen van de anciens! 
Santiago zorgt voor ons, alles komt goed. Gracias, amigos peregrinos!.
Pino Barilla

dank je, los arcos
Ik beloofde iets te laten weten wanneer ik, na mijn gigantische fiets-
tocht, thuis zou zijn. Op 14 september was ik na 59 dagen fietsen weer 
in Mol bij mijn familie.
Op 1 augustus was ik bij jullie in Los Arcos, op 8 augustus, in de regen, 
in Compostela, op 13 augustus in Fatima, op 22 augustus  in Madrid en 
op 29 augustus in Barcelona. Mijn tocht is fantastisch verlopen, en ik 
ben veilig en wel thuisgekomen na 6247 km. Ik heb zelfs geen enkele 
lekke band gehad. Tijdens de tocht heb ik zoveel vriendelijke mensen 
mogen ontmoeten en zeker in Los Arcos bij jullie. Nogmaals bedankt 
voor het wassen van mijn kleren! 
Carlo Mertens



33

111
oktober 2019¡HOLA!



al wat waardevol is: in je slaapzak!
15 april. Marcel en ik komen toe in de albergue Isaac Santiago in Los Arcos 
waar we René en Renée gaan aflossen. Tot onze verbazing zitten er twee po-
litiemensen aan het bureau!  De voorbije nacht waren hier diefstallen van 
mobiele telefoons! René en Renée hebben er de hele dag hun handen mee 
vol.  
De eerste dag vliegt voorbij. De albergue draait op volle toeren. Tot de och-
tend van 17 april er om 5.30 u. op onze kamerdeur gebonsd wordt.  
Please, help! Mobile stolen! My money is stolen! Ladrones! 
Iedereen wakker. De dief moet nog binnen zijn! Welk bed is leeg? Zeven 
pelgrims zijn vannacht beroofd van hun smartphone én van hun geld.  We 
hebben een dag werk om samen met de Guardia Civil de aangiftes in te vul-
len, verklaringen te noteren en te vertalen en de camerabeelden te bekijken.  
Dit is een ramp! Bv. voor de Franse jongen die al zijn foto’s kwijt is, zijn 
info, zijn contacten. Zelfs zijn moeder kan hij niet bellen, want hij kent haar 
nummer niet uit het hoofd. Een ramp ook voor het Canadese meisje dat  € 
500 cash kwijt is ...  
De dader moet de man zijn die gisteren als pelgrim geregistreerd is en rond 
middernacht met een schone buit vertrokken is. De vrouw die in het bed 
beneden hem sliep heeft hem horen opstaan. Ze dacht dat hij naar het toilet 
was. Hij bleef weg. Hetzelfde drama is deze nacht ook gebeurd in albergues 
in Puente La Reina, in Estella en in Pamplona.  
In de albergues wordt sinds dit jaar gewerkt met een registratiesysteem 
waarbij het DNI, de identiteitskaart of het paspoort van de pelgrim, wordt 
ingescand en rechtstreeks naar de Guardia Civil doorgezonden. We kunnen 
alleen maar hopen dat zijn registratie niet met een gestolen DNI gebeurde. 
We zijn nu bijzonder attent geworden en we waarschuwen voortdurend de 

Dit stilleven in de vorige ¡Hola ! was voor Claudine De Wilde 
aanleiding om deze nuttige bijdrage te schrijven 
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pelgrims: gebruik overdag de afsluitbare kastjes om je toestel in op te laden en bewaar ‘s nachts 
waardevolle spullen in je slaapzak.  
Een aantal dagen gaat het goed. Tot 29 april. Rond 18 uur meldt een Spaanse peregrino dat 
zijn smartphone gestolen is. Opnieuw de Guardia Civil over de vloer. Ze weten dat er op de 
camino een netwerk actief  is dat zich vooral richt op diefstal van smartphones. Dankzij de 
verklaringen van een Australische pelgrim én de camerabeelden, kunnen we in een fotoboek 
met verdachte individuen de dader aanduiden. De man was gewoon de albergue binnenge-
stapt en 20 minuten later vertrokken. Een auto wachtte hem op.
Claudine De Wilde

N.v.d.r. De politieacties hadden blijkbaar succes. Na april werden in Los Arcos en in andere herbergen geen 
smartphones en geld meer gestolen. 
Slot van het verhaal: bewaar ’s nachts alle waardevolle spullen (papieren, geld, telefoon, fototoestel ...) in je 
slaapzak. Overal waar je slaapruimte deelt met anderen, maar ook in een tent of andere makkelijk toegan-
kelijke (oudere) logementen.  Een telefoon opladen doe je in gesloten kastjes (zeldzaam), of je blijft in de buurt 
van het stopcontact!

Prachtige foto!
Mét originele commentaar p de frontpagina van ¡HOLA! 110: 
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?
Een mooie (heftige) droom die plotseling voorbij is.Lopen sommigen dáárom later vanuit alle 
andere richtingen naar Galicië? Om die droom (niet meer) te kunnen herhalen??   Een ‘aha-
erlebnis’  blijft de tweede keer uit ... 
Ik denk er nu ook aan dat ik er élke maand van sta te kijken dat je precies op dezelfde (laatste 
of eerste) dag je ‘boekje’ weet af te leveren! 
Jan Wieers
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 We passeren het wijnhuis Via Romana. Aan de omheining staat 
dat pelgrims hun stempel kunnen halen terwijl ze genieten van de zelf 
gebottelde wijn. Die stempel willen we wel hebben, wijn drinken als we 
daarna nog omhoog moeten, dat is een vraagteken. De eigenaar is trots 
op zijn wijn. We kunnen niet weigeren en drinken toch een pocolito .... 

 De bewoonster vraagt vriendelijk of we een tas koffie willen en laat 
ons via het tuinpoortje binnen. Ze nodigt ons uit in haar huis en leidt ons 
rond. De laatste ruimte is ingericht als leslokaal. En welke lessen wor-
den er dan gegeven? Mindfullness? Yes! Ze vertelt dat ze kunstenares is 
en dat ze werkt met hout. De lamp die er hangt en de stoelen waarop we 
zitten, heeft ze zelf gemaakt. Er loopt een jonge gast rond die ook bezig 
is met houtbewerking. Hij heeft ondertussen koffie gemaakt. De tweede 
dame in huis heeft een zus die met een Belg getrouwd is en in Brugge 
woont. Els mag haar thee kiezen en dan zitten we samen rond tafel. 
Vóór we verder stappen, maken we nog een foto. Zij geeft ons wat okker-
noten mee en dan gaan we nog even langs haar atelier aan de overkant 
van straat. We vragen ons af of wij Belgen ook zo gastvrij zouden zijn ?

Blog: Camino de invierno
Uit de ons toegestuurde blogs kozen we de blog uit van Patrick Geuns, 
een blog over zijn Camino dit jaar, de Camino de Invierno:
https://pges-reisverhalenworldwide.weebly.com/camino-invierno-2019
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alleen? Met twee? 
Met enkele vrienden? niet eenvoudig!
Een pelgrimstocht is geen zondagse wan-
deling. De vraag of je al dan niet alleen 
op stap gaat is geen eenvoudige vraag. 
Het komt erop aan om goed te weten 
of je écht op dezelfde golflengte zit. Dat 
je vooraf uitmaakt wat kan en niet kan. 
De verhalen over stapmaten die samen 
vertrekken en na een week alleen verder 
stappen zijn niet zeldzaam. Het begint 
dikwijls over kleine problemen: picknick 
meenemen of ‘zeker’ een bar vinden, 
veel of weinig kerken bezoeken, tijd ne-
men om foto’s te maken van bloemen of 
vlinders, pintjes, 20 of 40 km, open staan 
voor andere pelgrims ...

Leer mekaar vooraf kennen en durf zeggen dat je toch liever alleen of 
met iemand anders op stap gaat!
In deze ¡Hola! vind je een paar oproepen van leden die een stap- of 
fietsmaat zoeken. Altijd met een mailadres en/of telefoonnummer. 
Meer zoekertjes vind je op de website via deze link.

https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/overzicht-zoekertjes/ 
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Menen-Compostela per fiets. Wie gaat mee? 
Om in mei Compostela te fietsen zoek ik een fietsmaatje. Momenteel 
ben ik nog werkzaam als technicus bij Proximus. In 2018 heb ik een 
kankeraandoening overwonnen en de belofte gedaan om naar Com-
postela te fietsen als ik zou genezen. Ik ben gehuwd, maar mijn vrouw 
is niet zo sportief en de tocht alleen maken zie ik helemaal niet zitten. 
Met twee is toch iets veiliger en boeiender.
Mij contacteren kan via serge.decock@skynet.be of 0472 76 66 78.
Serge Decock

le Puy-Saint-Jean. ik zoek een stapmaatje 
Ik ben Lieve Smedts en wil in mei/juni van Le Puy-en-Velay naar St.-
Jean-Pied-de-Port stappen. Graag met rugzak. Hiervoor ben ik op 
zoek naar een vrouwelijke pelgrim die het fijn vindt om deze route 
samen te stappen.
Ik vind het belangrijk om niet onder tijdsdruk te staan en onderweg 
rustig alle nodige tijd te nemen.
Ik wandel gewoonlijk 20 à 25 km per dag maar dit is bespreekbaar.
Voel je hier iets voor dan kan je me bereiken via  016 56 79 51 of via 
lieve-smedts@skynet.be  
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