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 ’t Genootschap
naTionaal - aCTiViTeiTen
WeRKGRoePen , PRoJeCTen, nieuWS

Voorzet
Chacun son pèlerinage …
Wie is nu een echte pelgrim? Een altijd terugkerende vraag tussen (kan-
didaat-) pelgrims en mensen die met belangstelling kijken naar het pel-
grimsgebeuren. Dikwijls wordt de discussie na korte tijd afgesloten met 
de opmerking; Chacun son pèlerinage. Mais oui, maar de eigenschappen 
van de ene pélerinage zijn niet de eigenschappen van de andere. Het 
loont de moeite om daar toch wat over door te bomen. 

Zelf koken (met spullen uit de dorpswinkel of noodrantsoen uit je rug-
zak …), een menu van € 10 euro bestellen of het beste restaurant van het 
dorp zoeken? In een niet te reserveren, goedkope albergue  slapen of in 
een te reserveren hotel? Om zeker te zijn dat je geen extra kilometers 
moet lopen en dat je geen noodonderdak moet zoeken … Je rugzak met 
zo weinig mogelijk spullen zelf dragen of een rugzak van 20 kg elke 
dag met Correos versturen? Twintig kilo? Dat gebeurt, dan moet je 
niet elke dag een handwasje doen … 

Contacten met andere pelgrims: belangrijk of niet? Waar heb je de 
meeste contacten? In een chique hotel of in een albergue? Waarom 
zoek je contacten? Om te praten over het voetbal of over de motivatie 
van andere pelgrims? En de persoonlijke problemen? Durf je daarover 
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/

praten? Kan je op een of andere manier helpen? Je kent de taal 
niet? Misschien kan je de blaren verzorgen? Of samen koken? 
Of helpen met de was? Of musiceren? Neen? Je wil misschien 
vooral een uur bellen met het thuisfront?
Heb je vandaag heel veel kilometers gefietst of gewandeld? 
Je wilde vooral een fysieke prestatie neerzetten? Waarom? 
Is er niks anders dat belangrijk is? 

En gaat een echte pelgrim naar een pelgrimsmis of zoekt hij 
af en toe een stil moment om een diepgravende tekst te lezen? 
Ach ja, je kunt er lang over van gedachten wisselen. Er zijn nog 
zoveel andere aspecten. En de discussie zou na de coronacrisis 
bovendien een beetje anders kunnen zijn. 

Voor mij is een pelgrimstocht alleszins veel meer dan alleen 
maar veel kilometers lopen of fietsen en een paar keer per dag 
lekker eten. Zo’n tocht heeft nog heel wat andere dimensies, 
sociale en spirituele!

Laat ons weten wanneer iemand een echte pelgrim is!

Ludo Van Lint
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Corona
* Spanje: vanaf juli weer welkom?
 Tja, de vraag is of de grenzen met Frankrijk en tus-

sen Frankrijk en België voor iedereen al open zul-
len zijn. De vraag is ook hoeveel albergues, hostals 
e.a. hun deuren zullen openen en of het hen lukt 
aan alle veiligheidsvoorschriften te beantwoorden. 
Reken maar dat albergues, als ze open zijn, minder 
capaciteit zullen hebben, geen gemeenschappelijke 
ruimten ... Het begrip ‘albergue’ zal (tijdelijk?) an-
ders ingevuld worden!. De vraag is ook of de coron-
acrisis een invloed zal hebben op de prijzen. 

 In elk geval is het véél te vroeg om in juli te vertrek-
ken. Misschien in het najaar, of in de winter.

https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm 
(Spanje, ministerie gezondheid)
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Albergues.pdf 
(nieuwe reglementering voor albergues). 
Een overzicht in verschillende talen vind je op
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels
Op de site van Gronze kun je een commentaarstuk lezen van de bekende caminojournalist Antón Pombo. 
Hij is niet enthousiast: incompleta e incongruente!

Rugzakken en pelgrims wachtend op de opening van een herberg. Blijft dat zo? 
Met twee meter tussen elke rugzak? Of wordt het reserveren?
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Kunnen pelgrims nog verbroederen, samen eten, samen ervaringen 
uitwisselen? Of wordt het (voorlopig) een meer individueel gebeuren?

Albergues voortaan met minder bedden, minder pelgrims, minder inkomsten? 
Hogere prijzen? Of moeten we gewoon even, een jaartje, wachten?

Samen koken, kan dat nog? Of even niet meer?
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Verhalen
Geen grote coronaverhalen deze keer. 
In de Spaanse media verschenen wel 
enkele verhalen over pelgrims die niét 
tijdig uit Spanje wegraakten en waar-
voor hier en daar opvang georganiseerd 
werd.

* Half mei vond de Guardia Civil in 
Etxalar (Navarra) een Turkse pelgrim 
met caminoplannen. De peregrina was 
helemaal haar weg kwijt, centen had ze 
nog nauwelijks en ze sliep al een tijdje in 
haar slaapzak in de openlucht. 

* In meerdere albergues werden gestran-
de pelgrims, maar onder meer ook dak-
lozen opgevangen. Ook in de bekende 

parochiale Santa-Maria-albergue in Fuenterobble de Salvatierra (Vía 
de la Plata) verbleven wekenlang pelgrims uit Spanje, Nederland, Italië 
en de VS. Ze knapten er klussen op en beschilderden onder meer ook 
karren van ACASAN, het lokale Compostelagenootschap. Een tijdlang 
leefden ze ook in strikte quarantaine vanwege een mogelijke besmet-
ting van een van de gasten. Dat bleek na een tijd gelukkig loos alarm.

* Toemaatje. Wie stuurt er ons het eerste mondmasker met een Com-
postelalogo? Dat moet toch al bestaan 

Fuenterobble, de parochiale herberg. 
Wekenlang corona-noodopvang voor pelgrims en anderen.
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de virtuele herberg 
https://www.facebook.com/groups/genootschap/ 
is een Facebookgroep van het Nederlandse en het 
Vlaamse Compostelagenootschap. Ook daar kun 
je heel wat, korte en heel korte, recente pelgrim-
servaringen lezen. Ook i.v.m. corona. Doen, of 
ook daar je verhaal posten.

Virtueel infopunt: kom gewoon langs!
Het Compostelagenootschap heeft op de huidige crisis onder andere ge-
reageerd door de invoering van een virtueel infopunt. Dat kan uiteraard 
niet de sfeer van het echte infopunt vervangen, maar brengt het ander-
zijds naar je eigen woonkamer.
Sedert de invoering hiervan was het succes eerder beperkt. Er waren im-
mers geen vooruitzichten om op korte termijn een pelgrimstocht te on-
dernemen. Toch hebben onze  informanten besloten om het virtuele inf-
opunt verder open te houden.
Ook het virtuele infopunt wil een ontmoetingsplaats zijn waar (kandi-
daat-)pelgrims een babbel kunnen doen, waar ze terecht kunnen met vra-
gen en verhalen, ervaringen, plannen, info over uitrusting en veel meer.
Blijkbaar gaan de coronamaatregelen stilaan soepeler worden. Daarom … 
spring eens binnen!Lieve Mommens thuis aan het werk in het virtueel infopunt.

Kr
is
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dit zijn de vrijwilligers, actief in juni.
Zaterdag 6 juni: Willy Beyers, Marc Frederickx, Luc Demeulenaere, Luc Holsters
Zaterdag 13 juni: Alex Cusse, Jos Helsen, Richard Anthone, José Maes
Zaterdag 20 juni: Paul Linders, Martine Maes, Robert Truyen, Elwyn Moerenhout
Zaterdag 27 juni: Patricia Duprez, Jos Belmans, Andrea Grootaers, Dees Van Caeyzeele

Info over de ervaring van medewerkers vind je op https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/.

Voor de meest populaire fiets- en wandelroutes (Francés, Portugués, Norte, Inglés, Fisterra) 
is er vrijwel altijd iemand aanwezig aan het scherm met recente ervaring. 

Daarnaast noteerden we onder andere deze vrij recente ervaringen:
Zaterdag 6 juni: Vlaanderen-Los Arcos per fiets, Camino del Salvador, Camino Inglés, 
Camino Torres, Camino del Salvador, Camino Primitivo, Via Tolosana, Camino Arago-
nés, Via Brabantica, Via Monastica, Via Campaniensis, Vézelay-Le Puy, Via Podiensis, 
Camino Olvidado, Camino de Invierno
Zaterdag 13 juni: Via Francigena, Via Baltica, Olavspad, Via Podiensis, Chemin du Pi-
émont, Via Tolosana, Camino Catalán, Camino Vasco del Interior, Camino Ignaciano, 
Vía de la Plata (te voet en per fiets)
Zaterdag 20 juni:Camino Inglés, Camino del Salvador, Camino Primitivo, Via Tolosa-
na per fiets, Via Podiensis per fiets, westelijke St.-Jakobfietsroute, hospitalero-ervaring
Zaterdag 27 juni: Vía de la Plata, Via Campaniensis, Camino del Salvador, Via Podien-
sis, westelijke St-Jakobfietsroute, Voie de Vézelay.

info vragen over de camino’s? Kan ook via mail! 
Op de website eindigt het lijstje met de ervaring van de medewerkers altijd met zijn/
haar e-mailadres. Een enkele keer is er ook een telefoonnummer. Je kan dus ook gewoon 
vragen stellen door een mailtje te sturen. 
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Website: nu ook pelgrimsverhalen!
Vorig jaar lanceerde het Genootschap haar nieu-
we website. Zonder links naar pelgrimsblogs. 
De blogs van de oude website overnemen had 
weinig zin. Die waren hopeloos verouderd. De 
werkgroep website schreef dit onderdeel wel in 
als nieuw project. 
Eindelijk zijn we zover. In het nieuwe luik vind 
je niet alleen pelgrimsblogs maar ook goed ge-
schreven pelgrimsverhalen. Leden kunnen 
blogs en verhalen insturen voor publicatie op de 
website. Net zoals ze dat kunnen voor publicatie 
in De Pelgrim of ¡Hola!. De verhalen ondergaan 
vóór publicatie wel een kwaliteitscheck. 

Hoe werkt het? 

Of je deelt de link naar de blog van je tocht. 
De links blijven beschikbaar tot 24 maanden na aankomst
Of je wenst je verhaal met meer diepgang te vertellen. Om je hier-
bij te helpen reiken we je een aantal hints aan om je verhaal neer 
te schrijven. Je pelgrimsverhaal blijft samen met je eventuele blog 
gepubliceerd zolang de redactie het relevant vindt.

Bekijk hier alvast enkel inspirerende verhalen. Verhalen over 
de Norte en de Primitivo, over de Piémont Pyrénéen, de Mont 
St.-Michel, Deense camino's, de Camino Inglés, de Via Franci-
gena en nog een paar.

Negen verhalen staan er nu al op de website. Eentje over onder meer de 
Camino Primitivo met bergetappes langs ruïnes van pelgrimshospitalen.
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Juni: géén activiteiten!
Net als alle activiteiten in maart, april en mei heeft 
het Compostelagenootschap alle voor mei en juni 
geplande activiteiten afgelast. Het gaat om
* Brussel. Zaterdag 6 juni. Jakobsprocessie.
* Namen. Zaterdag 20 juni. Jakobswandeling.
De processie zou in het najaar doorgaan.

 Genootschap-afdelingen
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nieuwe gidsen : Camino Francés en shit
Ook bij de belangrijke Duitse uitgever van camino- en andere gidsen 
is het coronastil. 
* Recent verscheen wel Spanien Jakobsweg Camino Francés van de be-

kende camino-auteur Raimund Joos. Een bekende titel, maar wel 
de 23ste editie! Een prestatie! Prijs: ca. € 15.

* Stein Verlag viert haar veertigste verjaardag met de heruitgave van 
How to shit in the woods. Wie man im Waldsch … Een grote outdoor-
klassieker. De eerste Engelse uitgave van de Amerikaanse Kathleen 
Meyer verscheen al in 1989. In de aankondiging van Stein worden 
nu (ook) andere, Duitse auteurs genoemd. 

 Het gaat om, soms komische, literatuur met veel praktische tips. 
Tips die sommige minder propere pelgrims wel kunnen gebruiken. 
Dat kan iedereen getuigen die langs de camino al eens de bosjes 
moest induiken. Prijs: ca. € 9.

* Ten slotte verscheen bij Stein een nieuwe gids  van Christina Talasz: 
Galicien – 23 mystische Wanderungen an der Küste. Wellicht een in-
teressante titel voor wie na Compostela nog even in Galicië wil 
rondtoeren. Prijs: ca.€ 13.

www.conrad-stein-verlag.de

 Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen
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Kort
* Via Monastica. Lang geleden maakten we samen met onze Waalse 

vrienden de Via Monastica. Helaas hebben ze besloten om de Via 
Monastica vanaf Namen een nieuwe naam te geven -  Mosana 2 – en 
het traject deels te veranderen. Ze hebben wel beloofd ook het oude 
traject te blijven bewegwijzeren. 

 Je krijgt dus vanaf Namen gedeeltelijk twee varianten. Spijtig. 
 Wij houden het bij één traject.

* Voie de Vézelay. De gids, uitgegeven door het Nederlands Genoot-
schap, ligt mogelijk al lang op je nachttafel. Vertrekken doe je wellicht 
niet meer dit jaar. Misschien kun je dan alvast de extra achtergrond-
info lezen op https://www.voiedevezelay.eu/nl/tracks-gidsen.

* Via Limburgica. Helaas is er in Tongeren geen jeugdherberg meer. 
De andere logiesadressen in de Viagids zijn er nog wel, onder meer  
Regulierenhuisje, €35, ontbijt en lunchpakket inbegrepen.

* Compostela, kathedraal. Ja, de kathedraal is nog altijd gesloten. 
Wat je wel kan doen is eens rondneuzen in de onlangs opgestarte 
digitale catalogus van het patrimonium.

 http://catedraldesantiago.es/cultura/#catalog

Kathedraalcatalogus: Timpana Doña Leonor (1323)

De basiliek van Vézelay: 
een absoluut hoogtepunt, 
óók omwille van les pères 
et les soeurs de Jérusalem, 
met hun hemelse gezangen.
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Win een of twee Viagidsen!
Veel informatie over de Via Monastica, de Via Limburgica, de Via Bra-
bantica en de Via Scaldea vind je op onze website. 
Nog meer informatie vind je in de gidsen die het Genootschap uitgeeft. 
Een vijfde gids voor de Via Brugensis is al enkele jaren in de maak. Als 
de coronatijden niet te lang duren dan is de gids voor de route van Vlis-
singen tot Amiens dit jaar nog klaar. Binnenkort kun je, als alternatieve 
camino, wellicht een van onze Via’s lopen, al dan niet met nog een stukje 
van een Nederlandse camino of een Franse?

Maar nu houden we een quizje. Je vindt hieronder op de volgende 
pagina’s zestien genummerde foto’s. Vier voor elke Via. 
Laat ons weten welke foto’s bij welke Via passen!
Laat ons, als schiftingsvraag, ook weten hoeveel gidsen we in 2019 en 
2018 samen verkochten. 
Mail jouw antwoord vóór 1 juli naar ludo.van.lint@telenet.be. Of stuur 
het naar ¡Hola!, Ludo Van Lint, Van Dijckstraat 101, 2640 Mortsel.

Dé winnaar krijgt de gidsen voor de Via Monastica, de 
Via Scaldea en de Via Brabantica.
Nummer twee sturen we de gidsen voor de Brabantica 
en de Scaldea. 
Nummer drie krijgt de gids voor de Via Scaldea. 

Je wil meteen een via-gids? Dat kan eenvoudig via de 
pelgrimswinkel op de website!
Klik hier!

https://compostelagenootschap.be/product-category/stapgidsen-belgie/
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Foto’s van:
Jef Van Lint
Ferdi Mattys
Lieve Gommers
Hugo Van Dommelen
Riet Van Cleuvenbergen
Wikimedia

9 10 11

12 13

14 15 16
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heimwee naar los arcos
De herberg die het Vlaams Genootschap voor de gemeente Los Arcos 
openhoudt is tot nader order gesloten. Hopsitaleros keken weer uit 
naar twee weken werken. Bernard Opsomer zou in augustus aan de 
slag gaan, maar hij mist Los Arcos nu al … en hij liet zijn collega’s de-
len in het heimwee:

Er komt evenwel een tijd na corona en dan smijten we ons er weer voor. 
Dan registreren we terug pelgrims met de smartphone.
We spreken weer alle talen door elkaar.
We stempelen met vreugde de credenciales.
We bezorgen de sleutels aan de vrijwilligers die de kerk openhouden. 
We luisteren naar ontroerende verhalen.
We proeven af en toe van Koreaanse en Italiaanse kookkunsten.
We zijn blij als er een landgenoot logeert.
We vegen enthousiast de habitaciones en de dormitorio.
We houden met plezier de patio proper.
We begroeten de transporteurs van rugzakken.
We doen onze boodschappen in de panadería, bij Emilio, La Fruta of de Alliprox.
We genieten van een pelgrimsmenu in Gargantúa, Mavi of el Buen Camino.
We zijn blij als José Javier ons trakteert met een blikje uit de automaat.
Op naar het postcoronajaar!
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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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Corona! opgelet!
Het is nog altijd coronatijd. Musea openen wel, maar er gelden nog altijd beperkende maatregelen: maximum aantal 
bezoekers, op voorhand reserveren, maximum bezoektijd et cetera. Raadpleeg altijd vooraf de website van het museum!

leuven, tot 30 augustus
Rodin, Meunier en Minne 
In het Museum M kan je ontdekken hoe Rodin, Meunier en Minne zich 
lieten inspireren door de middeleeuwen (14de-16de eeuw) en zo een 
revolutie startten die de moderne beeldhouwkunst inluidde. Voor hen 
was het genoeg geweest met al dat antieke academisme. Meunier vond 
vooral inspiratie in de middeleeuwse beeldentaal, Minne in het middel-
eeuwse geloof, Rodin ontdekte in de middeleeuwse kunst een grote vrij-
heid van expressie. 
Middeleeuwse thema’s als rouw, verlies en afscheid vind je bij de drie 
kunstenaars. Je hoeft alleen maar naar de titels te kijken: Smart van Meu-
nier, Treurende moeder met twee kinderen van George Minne, Martelaar 
van Rodin. 
Het Grauwvuur van Rodin – een treurende moeder bij haar omgekomen 
zoon - doet denken aan de bewening van Christus door Maria. Veel wer-
ken staan dicht bij de middeleeuwse pleuranten, rouwende, in gebed 
verzonken figuren. Zo ook de Bourgeois de Calais van Rodin of de Drie 
vrouwen bij het graf van Minne.
Rouw, verlies en afscheid in de middeleeuwen … en vandaag. 
De tentoonstelling past toevallig goed in deze coronatijd.
Gesloten op woensdag.   www.mleuven.be

Media, eRFGoed, TenToonSTellinGen, ConCeRTen

‘Christus op de koude steen’ van Pasquier Borman (ca. 1500), 
‘Le Penseur’ van Rodin, ‘Moeder met twee treurende kinderen’ van 
Minne, ‘De Puddeler’ van Meunier …

M
us

eu
m

 M



20

119
juni 2020¡HOLA!

utrecht, tot 23 augustus?
allemaal wonderen
Vanaf vandaag, 1 juni, is het Catharijneconvent weer geopend.
Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde afspeelt, heeft 
al eeuwenlang het allergrootste verbeeldingsvermogen gevraagd van 
kunstenaars. Van Rembrandt tot Mondriaan en Abramovic, voor 
deze tentoonstelling heeft het museum weer verrassende werken uit 
internationale collecties samengebracht. 
Via de wondertelefoon kan je al een voorproefje krijgen. Bel voor een 
wonderverhaal naar 00 31 307 10 37.
Gesloten op maandagen en feestdagen.
www.catharijneconvent.nl

Cassel, tot 30 augustus
heilige architectuur
Het museum is een paar dagen geleden terug opengegaan. 
De tentoonstelling Sacrée architecture gunt je een kijkje in de levenslan-
ge passie van een kunstverzamelaar. Hij verzamelde een vijftigtal wer-
ken van Vlaamse en Hollandse kunstenaars uit de 16de-17de eeuw, 
allemaal met kerkinterieurs.
Gesloten op maandag.
www.museedeflandre.fr

AgnieszkaKurant, Air rights 6, 2014, particularie collectie.
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Abel Grimmer. Kerkinterieur met doopscène op de achtergrond.
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heverlee: Parcum terug open

Parcum, in de gebouwen van de Parkabdij, opent 
op 4 juni opnieuw zijn deuren.
De veelbelovende tentoonstelling On the move, langs 
pelgrimswegen en heilige reisgezellen zou begin mei 
openen, maar is door de coronatoestanden uitge-
steld tot 2022. Aan een alternatief zomerprogram-
ma wordt gewerkt. Maar ook een gewoon bezoek 
aan de vaste collectie loont zeer de moeite. Als jong 
museum zet Parcum bewust in op dialoog. 
Tussen verschillende levensbeschouwingen, gelo-
vigen en niet-gelovigen, erfgoedobjecten en heden-
daagse kunst.
Neem ook tijd om te luisteren naar de nieuwe vre-
desbeiaard. Een van de vijf (!) beiaarden in Leuven.
Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag.
www.parcum.be

De Parkabdij, een norbertijnenabdij, ligt op de verbindingsroute tussen de Via Brabantica en de 
Via Monastica.

Weekend 6-7 juni
openkerkdagen
De op het eerste weekend van juni geplande open-
kerkdagen in het hele land gaan gewoon door. 
Op de website ontdek je welke kerken in jouw regio 
open zijn en waar wat te beleven valt.
https://openchurches.eu/nl
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elk jaar een maand camino
Ik heb al tien jaar de gewoonte om jaarlijks één maand 
op camino te gaan. Mijn echtgenote is geen stapper en 
blijft dus thuis. Soms  in mei, maar meestal in septem-
ber, vooral in het zuiden van Spanje, is de natuur dan 
op zijn mooist en niet dor.

Vorig jaar deed ik de Camino Portugués vanuit Lis-
sabon, en vanaf Porto koos ik voor de Variante de la 
Litoral, met uitschieters langs de prachtige Spaanse 
fjorden , de Rias van Vigo, Pontevedra en Arousa. In 
Villanova de Arousa was ik zelfs twee nachten alleen 
in de prachtige nieuwe albergue A Corticela.  Ik ver-
kende er een prachtig eiland in de Ria, met het stadje 
verbonden door een kilometerslange brug. Vanuit 
Arousa is er een pelgrimsboot  tot Padrón. Ik heb er 
echt van genoten: varen tussen al die mosselprodu-
cerende pontons én met historische kruisen, die de 
authenticiteit van deze aloude pelgrimsvaart bevesti-
gen!

Om de volledige Camino Portugués in één maand te lopen, heb ik 
hier en daar een paar dagtrajecten overgeslagen en de trein genomen 
(tussen  Coimbra en Porto).
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Deze Camino Portugués is me zo bevallen en heeft nog zoveel in petto 
voor mij dat ik al in januari mijn tickets heb gekocht voor de heenreis 
naar Lissabon en voor de terugvlucht vanuit Santiago. 

Vanaf Porto zijn er drie grote varianten: de Camino Central, de Cami-
no de la Costa (op enkele kilometers van de kust) en de Camino Lito-
ral, die dikwijls het strand zelf volgt, bijna altijd op goed onderhouden 
vlonderpaden! Keuze te over om niet de identieke weg van vorig jaar 
‘te moeten lopen’! Hoewel,ik zie ernaar uit om mooie, unieke delen 
van de Camino Litoral te herdoen. Als het weer (storm of te veel oce-
aanwind) het toelaat!
Hopelijk strooit het coronavirus geen roet in het eten. 

We zien wel wat mogelijk is in september!
Stephan Van der Bracht

een drone mee op de camino
Vannacht kwam ik toevallig uit bij dit rare ding. Een jonge 
Litouwse pelgrim die de Kustweg doet en de tocht filmt 
met een … drone!
Het filmpje is al bijna drie jaar oud.De tocht lijkt een fri-
vool uitstapje vol leuke dingen en met af en toe een beetje 
natte voeten.
Ik hoop niet dat jongeren, na het zien van deze ‘verfil-
ming‘, meteen vertrekken. Het zou wel eens heel erg kun-
nen tegenvallen.
https://youtu.be/SuNG7-2jlIg
Jan Wieërs
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heb je een achtergrond in iT?
Of heb je al eens geëxperimenteerd met het maken van een 
website? Misschien wel met WordPress? En ben je niet aller-
gisch voor begrippen zoals HTML, CSS, FTP?
Volg je een beetje de technische ontwikkelingen die het uit-
zicht, en de mogelijkheden tot interactie, van websites bepalen?
Misschien ben jij wel de persoon die we zoeken om het team 
achter onze website te versterken? Contacteer me eens.

Karel De Vriendt 
webmaster Vlaams Compostelagenootschap 
webmaster@compostelagenootschap.be


