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Beste pelgrim.

Vandaag krijgt onze ¡Hola! een nieuw kleedje. Tijdens de 
lockdown in de lente had de vormgever, Marc Peeters, 
tijd om daar met Ludo Van Lint over te beraadslagen. De 
bedoeling is dat in deze vorm het tijdschrift beter aan-
leunt bij de vernieuwde website. Misschien moet er nog 
aan gesleuteld worden. Dat zal de tijd uitwijzen.

Samen met de oude ¡Hola! moeten we jammer genoeg 
ook afscheid nemen van de redacteur en bezieler van 
ons tijdschrift. Ludo heeft in juni beslist om zijn functies 
in het Compostelagenootschap neer te leggen en van 
een welverdiende rust te gaan genieten.

De waarde en inzet van Ludo zijn moeilijk te onder-
schatten. Vele jaren was hij bestuurder van ons Genoot-
schap. Als verantwoordelijke voor de pelgrimspaden in 
eigen land verzette hij bergen. Zonder Ludo zouden de 
Via’s niet zo goed uitgewerkt en beschreven zijn in de 
verschillende gidsen die we in de pelgrimswinkel kun-
nen aanbieden. Samen met enkele andere ervaren pel-
grims stapte hij elke tocht en beschreef nauwkeurig alle 
hoeken en kanten. Hij was ook verantwoordelijk voor de 
bewegwijzering ervan. Vooral nu, in coronatijden, gaan 
deze gidsen vlotjes over de toonbank.  Ze worden ge-
lezen en gewaardeerd door tal van binnen-en buiten-
landse pelgrims en ze zijn dé referentie voor wie door 
ons land naar Compostela wil pelgrimeren.

Naast dit werk zorgde Ludo elke maand weer voor een 
editie van de ¡Hola!. Het werd met de jaren als het ware 
zijn ‘kindje’, waarvoor geen moeite te veel was. In elke 
uitgave verscheen de kalender met alle activiteiten van 
de verschillende afdelingen, telkens met een woordje 
uitleg over de achtergrond van het gebruik, van de 
streek of de spreker. Daarnaast zocht en vond hij alle 

mogelijke tips voor tentoonstellingen, gaf hij een over-
zicht van nieuwe pelgrimsgidsen in verschillende talen 
en kwam er af en toe een boekbespreking of een link 
naar een interessante blog. Het was en is een titanen-
werk dat hij met plezier keer op keer verzette. Dankzij 
Ludo verschijnt onze ¡Hola! al een hele tijd in kleur en 
konden we het zwart-wittijdperk voorgoed afsluiten. 

We zijn Ludo heel dankbaar voor het vele werk dat hij 
voor het Compostelagenootschap verricht heeft. We 
wensen hem een deugddoende rust en hopen hem 
nog regelmatig te kunnen ontmoeten op een van de 
vele bijeenkomsten die misschien spoedig weer kunnen 
georganiseerd worden. 
Buen Camino, Ludo, ultreia!

In naam van het bestuur van 
het Vlaams Compostelagenootschap,

Christ’l Beyers, voorzitster

Ook tijdens zijn tochten vond Ludo van Lint inspiratie voor de ¡Hola!
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 ’t Genootschap - nationaal

Te raadplegen. Klik hieronder.
https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/

Frankrijk en België, overheidswebsites
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Spanje, Gezondheidsmininsterie en nieuwe albergueregels
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/07/covid-a4-eng.pdf.

Een overzicht van de albergueregels, in verschillende talen, vind je op
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels.

Actuele Spaanse corona-info vind je ook altijd op de site van de Spaanse televisie. 
In het Spaans, maar jouw computer kan het ongetwijfeld vertalen. Dat helpt (soms).
www.rtve.es
Uit info van de Spaanse media blijkt dat de Spaanse gezondheidscentra voor eerstelijnszorg, de centra 
waar mensen zonder verwijzing naartoe kunnen, dreigen overbelast te geraken. De opvang van alle 
mensen met symptomen en het contactonderzoek moet met te weinig personeel worden gedaan. 

Waren het tijdens de piek van de coronacrisis de ziekenhuizen die overvol dreigden te raken, nu zijn het 
de eerstelijnsgezondheidscentra die het het zwaarst te verduren hebben. Ook de leeftijdscategorie die 
zich met klachten bij de huisarts meldt, laat een ander beeld zien: het zijn niet meer de ouderen, maar 
juist jongere patiënten die over het algemeen mildere klachten hebben. 

Kan ik al dan niet een camino aanvatten? Dat is en blijft een uiterst moeilijke vraag. 
We moeten leven met grote onzekerheden en voorzichtigheid is alleszins geboden. 
Voor meer info zijn er tal van sites, zij kunnen je op weg zetten of juist thuis houden.  
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infopunt in Mechelen

Na een langdurige sluiting in opvolging van de COVID-19-maat-
regelen is het Infopunt in Mechelen weer open. Zij het enkel op 
afspraak. Bovendien kun je elke woensdagavond met je vragen 
over pelgrimeren terecht in het Virtueel Infocafé. 
Lees zeker ook ons advies op Pelgrimeren in coronatijden.

Op zaterdag staat het Infopunt open voor iedereen met vragen 
over zijn/haar tochtplannen. Drie enthousiaste vrijwilligers helpen 
je met hun ervaringen als pelgrim. Het volledige informatieteam 
bestaat uit een veertigtal vrijwilligers met uitgebreide stap- of fiet-
servaring op tal van pelgrimswegen.

Het Infopunt is alle zaterdagen open van 10 tot 16 uur, behalve op 
feestdagen, in de kerstvakantie en op paaszaterdag. In opvolging 
van de COVID-19-veiligheidsvoorschriften kan je bezoek  enkel 
op afspraak. Kies verderop de datum waarop je ons een bezoek 
wenst te brengen. Mogen we je vriendelijk vragen om je aan een 
aantal richtlijnen te houden. Zo is een mondkapje vereist, vragen 
we de beschikbare handgel te gebruiken en de gebruikelijke af-
stand te respecteren. Je komt met maximum twee personen uit 
dezelfde ‘sociale bubbel’. 

De boekingen voor een bepaalde zaterdag sluiten we daags voor-
dien af om 18 uur. 

Kom dus zeker niet naar het Infopunt in Mechelen zonder vooraf 
een afspraak te boeken. 
Dat kan op de website van het Genootschap. 

Vrijwilligers in het infopunt:  

01-08-2020  Richard Asselberghs, Alex Cusse en Dirk Vermeiren
08-08-2020  Paul Linders, Jean Smeets en Madeleine Pinxten
22-08-2020  Jozef Belmans, Annemie Vanderschoot en Lieve Mommens
29-08-2020  Lieve Gommers, Martine Maes en Clark Trappeniers
05-09-2020  Patrick Maene, Jos Helsen en Dees Van Caeyzeele
12-09-2020  Jelle Nuyts, Daniel Dierickx en Richard Anthone
19-09-2020  Robert Truyen, Marc Frederickx en Lieve Mommens

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 vrij-
wel altijd iemand aanwezig met recente ervaring (laatste vijf jaar). Daarnaast noteerden we onder 
meer deze vrij recente ervaringen:
Zaterdag 1 augustus: Olavspad, Via Francigena, Voie de Vézelay
Zaterdag 8 augustus: Caminho Português Interior, Camino Primitivo 
Zaterdag 15 augustus: gesloten
Zaterdag 22 augustus: Fietsroutes, Via Brabantia, Via Monastica, Via Campaniensis, Via de la Plata, 
Camino Sanabrés, Olavspad
Zaterdag 29 augustus:  Via Tolosana, Camino Aragonés, Via Turonensis, Camino Sanabrés, 
Camino de Invierno, Camino del Salvador, Camino Inglés, Camino Portugués, Camino de Fisterra
Zaterdag 5 september: Camino Francés, Via Tolosana, Via Podiensis, Camino Aragónes, 
Camino de Fisterra, Fietsroutes.

Voor alle informatie over de infopunters en hun camino-expertise ga je naar de pagina van het infopunt 
in Mechelen. Op die pagina staat onderaan bij elke infopunter – klik even op een naam - zijn/haar erva-
ringsgegevens. Bovendien is er boven de tabel een zoekfunctie voorzien om een infopunter te vinden 
met ervaring met een bepaalde pelgrimsweg. 
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 staat er ook een telefoonnummer. Je kan dus ook gewoon vragen stellen door een 
mailtje te sturen.

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/coronavirus/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
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Virtueel Café

Infopunt: zaterdag in Mechelen of woensdag virtueel!!
Het virtuele infopunt blijft bestaan, maar niet op zaterdag. 
Voortaan als virtueel infocafé elke woensdag om 19 uur. 
Wie op welke woensdag beschikbaar is, vind je binnenkort 
op de website.

Op het virtueel infopunt kan je terecht voor info en advies, 
maar je kan er ook gewoon andere pelgrims ontmoeten, 
ervaringen delen of van gedachten wisselen over nieuwe 
plannen. 

Het contact tussen jou en de infopunters gebeurt via het 
communicatieplatform Zoom. Wie op welke woensdag 
beschikbaar is, was bij het afsluiten van ¡Hola! nog niet 
bekend.
Meer info vind je op de website. Klik hier.

Lieve Mommens thuis aan het werk in het virtueel infopunt.

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
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 ’t Genootschap - afdelingen
De meeste activiteiten van de plaatselijke afdelingen zijn afgelast.  
De afdelingen Zenne-Dender en Gent zitten evenwel niet stil. 

aFdelinG zenne-dendeR
aalst, zaterdag 5 september
derde Tenerawandeling
De Via Tenera is een pelgrimsroute in ontwikkeling. Ze loopt van Antwerpen 
tot aan de Franse grens. Vanaf Lessines is ze al uitgestippeld en bewegwijzerd. 
Afdeling Zenne-Dender werkt aan het traject van Dendermonde tot Geraards-
bergen. Deze keer kan je mee op verkenning van Aalst naar Ninove. Af en toe 
langs de Dender (Tenera), langs het natuur- en overstromingsgebied de Wel-
lemeersen en door de velden naar Ninove. 
In Ninove kan tot slot een geleid bezoek brengen aan de Onze-Lieve-Vrouw-
Hemelvaartkerk, ook de abdijkerk genoemd. 

Afstand: ca. 20 km
Picknick meebrengen. 
Afspraak om 10 uur aan het station. Einde rond 17 uur. 

Deelname: € 6, drank bij de picknick inbegrepen. 
Inschrijven via deze link: tot 31 augustus. Tegelijk schrijf je het deelname-
bedrag over op rekening BE16 0017 0228 9574 van het Compostelagenoot-
schap, afdeling Zenne-Dender. Vermeld Tenera en je naam. 

Aalst en Ninove zijn goed met de trein bereikbaar. 
Nog vragen? 
Mail naar afdelingzennedender@compostelagenootschap.be 
of bel 0473 95 25 85.

De Wellemeersen: rietlanden, zeggenvelden, elzen-olmenbossen, dottergraslanden 
en moerasspirearuigten. De Denderstreek op haar best!

De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk in Ninove is een van de grootste barokkerken in 
Vlaanderen. Tot eind 18de eeuw was het de kerk van de norbertijnenabdij Sint-Cornelius 
en Sint-Cyprianus.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/staptocht-langs-de-via-tenera-2/
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aFdelinG GenT
oudenaarde, zaterdag 10 oktober 
Wandelen op en langs de Via Scaldea

Op zaterdag 10 oktober (10-10-20!!) organiseert 
afdeling Gent (in samenwerking met afdeling Zuid-
west) haar jaarlijkse dagwandeling langs de Via 
Scaldea.   Dit jaar is het vertrekpunt de markt van 
Oudenaarde, eindpunt van vorig jaar. 

De tocht start om 9 uur aan het gotische stadhuis. 
We gaan dadelijk naar de overzijde van de Schelde 
en passeren de wijk Pamele, natuurgebied ’t Spei 
en via Leupegem komen we aan de grot van O.L.V. 
van Lourdes, waar een eerste versnapering ons 
opwacht.  Via een St-Jakobskapel gaan we naar de 
kerk van Melden en Kerkhove.  Daar steken we de 
Schelde over en picknicken we in het clubhuis Klo-
ron Yachting (Avelgem).

Na deze middagpauze trekken we richting Waar-
maarde, waar we in de St.-Eligiuskerk een reflectie-
moment zullen inbouwen.  Na dit spirituele slot is 
er nog een verrassing voorzien en na een tweetal 
kilometers komen we aan bij de St.-Rochuskerk van 
Rugge (eindpunt van deze etappe).  Daar nemen 
we de bus naar Oudenaarde om 16.48 uur. 

Het stadhuis en de kerk van O.L.Vrouw van Pamele in Oudenaarde
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Dagindeling:

8.30 u.   Samenkomst aan de fontein voor het stadhuis Oudenaarde 
  
9.00 u. Vertrek wandeltocht

11.00 u.  “Verrassende versnapering”           6 km

13.30 u.  Picknick in het clubhuis van Yachting Club Avelgem  15 km

14.30 u.  Tweede deel: 
   naar Waarmaarde (St.-Eligiuskerk), reflectiemoment  16,5 km

15.30 u.  “Versnaperende verrassing”          17 km

16.30 u.  Aankomst in St.-Rochuskerk Rugge (eindppunt)   19 km

16.48 u.  We nemen bus 65 (De Lijn) naar Oudenaarde.

17.20 u.  Aankomst markt Oudenaarde (of treinstation wie met de trein komt)

Bereikbaarheid:
Met de auto:
Parkeren kan je in De Ham (ruime gratis parking vlakbij markt Oudenaarde).

Met de trein:
vanuit Gent: trein naar Oudenaarde om 7.57 u. (aankomst Oudenaarde om 8.27 u.) / 
‘s avonds vanuit Oudenaarde terug om 17.33 u. of 18.33 u.

Deelnemen:
Klik hier om je in te schrijven via de website van het Vlaams Compostelagenoot-
schap, uiterlijk tot 7 oktober 2020. 
Deelnameprijs: € 7 (incl. verzekering en verrassingen), ter plaatse te betalen.

Sint-Eligius-en-Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk te Waarmaarde

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandelen-oudenaarde-rugge-scaldea/
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De gids Chemin de Stevenson beschrijft de route 
die de schrijver Robert Louis Stevenson volgde van 
Le Puy-en-Velay over de Cévennes naar Saint-Jean-
du-Gard en Alés. De weg kan met of zonder ezel 
worden gedaan. 
Prijs: ca. 10,50 euro. 
Klik hier.

Onder haar afdeling Jakobswege heeft de uitgeve-
rij Rother een pelgrimsroute in Oostenrijk uitgege-
ven. De route naar Compostela doorkruist bijna het 
hele land. De weg begint helemaal in het oosten, in 
Hainburgan der Donau en voert naar Feldkirch, kort 
voor de Zwitserse grens. De oude pelgrimswegen 
worden zoveel mogelijk gevolgd en de belangrijk-
ste sacrale gebouwen komen aan de beurt: Stiften 
Melk, Sankt Florian en Zams. 
Prijs: ca. 17,90 euro.
Klik hier.

  Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen Media - eRFGoed - TenToonSTellinGen - ConCeRTen

Corona! opgelet!
Musea openen de deuren, maar er gelden altijd nog beperkende maatregelen: 
maximum aantal bezoekers, op voorhand reserveren, maximum bezoektijd enz. 
Raadpleeg daarom steeds de website van het museum.

Utrecht, tot 23 augustus
allemaal wonderen
Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde afspeelt, heeft eeuwenlang het 
allergrootste verbeeldingsvermogen gevraagd van kunstenaars. Van Rembrandt tot 
Mondriaan en Abramovic, voor deze tentoonstelling heeft het museum weer verras-
sende werken uit internationale collecties 
samengebracht. 
Via de wondertelefoon kan je al een voor-
proefje krijgen. Bel voor een wonderver-
haal naar 00 31 307 10 37

Sedert vorige maand heeft het beeld van 
Onze-Lieve-Vrouw ter Linde, Moeder van 
Troost, het Catharijneconvent verlaten en 
is ‘ze’ teruggekeerd naar Uden. Zo kan ze 
doen wat ze al eeuwen doet: troost bie-
den aan de Udenaren. Het beeld bevindt 
zich nu in Museum Krona in Uden. De 
vervroegde terugkeer heeft alles te ma-
ken met de recente gebeurtenissen rond 
corona. 

Gesloten op maandagen en feestdagen.
www.catharijneconvent.nl

https://www.chemin-compostelle.fr/boutique/france/chemin-stevenson/
www.rother.de/rother%20wanderf%FChrer-jakobswege%20%F6sterreich-4473.htm
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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 levenslange passie van 
een kunstverzamelaar. Hij verzamelde een vijftigtal werken van Vlaamse en Hollandse 
kunstenaars uit de 16de-17de eeuw, allemaal met kerkinterieurs.
Gesloten op maandag.
www.museedeflandre.fr

Abel Grimmer. Kerkinterieur met doopscène op de achtergrond.
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Rodin, Meunier en Minne 
In het Museum M kan je ontdekken hoe Rodin, Meunier en Minne zich lieten inspi-
reren 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 beelden-
taal, Minne in het middeleeuwse geloof, Rodin ontdekte in de middeleeuwse kunst 
een grote vrijheid 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 Meunier, 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 werken 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
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Auguste Rodin, ‘De Bourgeois van Calais’. Heel veel verschil met middeleeuwse pleuranten is er niet.
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Gent, tot 31 oktober
de handdoek van honoré d’o in de St.-Jakobskerk
De Gentse Jakobskerk wil naast een gebedsruimte ook een ruimte zijn voor multi-
disciplinaire, creatieve, culturele en sociale projecten die ook de cohesie in de buurt 
versterken! Dat is een hele opgave, maar dat ze daar in Gent goed bezig zijn bewijst 
ook deze kunstinstallatie van Honoré d’ O. 
De installatie met actuele coronathema’s wil de bezoeker niet alleen een pelgrims-
tocht van troost en steun bieden, maar hem ook zijn/haar kijk op zichzelf, op de 
wereld en op de kunst doen herdenken. 

Honoré d’O: De hele coronacrisis maakt ons bewust van de kortsluiting in ons 
ecosysteem, kortsluiting die nu heel tastbaar en bedreigend wordt. Sinds de re-
naissance hebben we de balans tussen materie en immaterialiteit, tussen object 
en geest nooit in orde willen brengen en daar betalen we nu een prijs voor . Met 
deze expo wil ik de vergeestelijking van de materie zichtbaar maken in de ruimte, 
weg van het ding op zich. 

De titel van de expo, De Handdoek, staat symbool voor zorgzaam, hygiëne, voor-
bereiding en zuiverheid. De handdoek vind je ook op De Annunciatie, een achter-
paneel van het Lam Gods. Het inspireerde Honoré d’O om actuele thema’s uit te 
werken: troost en steun in coronatijden, herdenken van de wereld en de mensheid 
en vooral een visie op een wereld vol vreugde, verwondering over de schoonheid 
van leven en natuur die we kost wat kost moeten beschermen.

Kerkpilaren krijgen steun van houten stokken en steunmannetjes in isomo. De stok-
ken verwijzen naar de wandelstok van Jakobus. De bezoeker wandelt met hem door 
de kerk als een pelgrimage door de geschiedenis.

De zijkapellen lichten telkens een aspect van Honoré d’O’s gedachtegoed uit. Een 
Eva van Lucas Cranach staat er bv. naast Greta Thunberg. Eva aan het begin van de 
menselijke kennis. Greta meet de verworven kennis aan het einde der tijden? Of aan 
het begin van een nieuwe tijd? Klimaatkaarsen aan een offerblok hangen krom van 
de opwarming …

Enkele isomo-doopvonten verwijzen naar de geboorte en het toekomstbeeld waar-
mee kinderen zullen opgroeien.

De duif van Jan Van Eyck kreeg een prominente plek te midden van witte lelieboeketten (verknipte 
mondmaskers) en ze draagt een pleximasker als teken van begrip voor de coronamaatregelen.
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De appel als bron van kennis én vitamine voor 
de wereld komt meer dan eens voor op de ten-
toonstelling. Zo ligt er een appel als drinkbe-
ker-kalebas naast Jakobus en vind je er Adam 
en Eva verzonken in een halve appel.
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Knap werk! Ga op ontdekking! De installatie 
kan je caminospiritualteit voeden, kan hel-
pen om je levensweg verder uit te stippelen.
De tentoonstelling kun je elke vrijdag, zater-
dag en zondag bezoeken van 14 tot 18 uur. 
Gratis. 
www.jacobusgent.be
https://www.facebook.com/jacobusgent

Lees er zeker de actualiserende bezinning 
die Jean-Paul Vermassen er neerschreef!

Enorme wandelstokken en wandelaars of pelgrims ondersteunen er 
de hele kerk. Hierbij passen enkele woorden uit een bezinnende tekst 
van Jean-Paul Vermassen op de Facebookpagina:
Wandel kordater dan tot nu toe, van de oude wereld naar een nieu-
we, andere tijd. En maak van elke plek een Compostelaruimte.

Isomovoetjes – of vrije vogels? - die zich als een votiefbeeld rond 
de kerkpilaren hechten.
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Munstergeleen (nl), Pelgrimswegen

Museum Pater Karel presenteert deze zomer 
een bijzondere expositie over pelgrimage.  
De vakwerkhoeve, gelegen in het idyllische 
Munstergeleen, aan de Geleenbeek en de 
weg naar Santiago de Compostela, trekt elk 
jaar duizenden bezoekers naar de geboorte-
kamer en de kapel van de heilige Pater Karel.
 
De expositie Pelgrimswegen werd samenge-
steld door Leo Baeten, regisseur /schrijver, 
en Vanessa Mezzolla, beeldend kunstenaar. 
Beiden ervaren pelgrims.
 
Met Pelgrimswegen willen ze de bezoekers 
een stukje gereconstrueerde symboliek van 
'onderweg' laten beleven. 
Open van di t/m zo tussen 14.00-17.00 uur in 
het bezoekerscentrum van Pater Karel,
Pater Karel weg 1, 6151 LB Munstergeleen.

De kapel van Pater Karel in het mooie Nederlands-Limburg
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https://paterkarelkapel.nl/activiteit/expositie-pelgrimswegen/
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Vandaag op de Camino Francés
Jacobien Huysman begon meteen na het openen van de grenzen de Camino Fran-
cés. Elke maandag publiceert zij het verhaal van de week. Je kan het hele avontuur 
volgen op  deze pagina van June- a travel magazine. 

Vandaag op de Camino lemovicensis
"Onze verslaggever ter plaatse, Marc Frederickx, houdt ons op de hoogte van de 
toestand op de Camino Lemovicensis, die hij aanving in Vézelay. ‘In de herbergen is 
handgel aanwezig, maar het dragen van mondmaskers is niet echt aan de orde. Nie-
mand belet je natuurlijk om het op eigen initiatief te doen. Net zoals  bij ons is het 
verplicht een mondmasker te dragen in publieke zaken en alle handelszaken. Het 
moet gezegd dat men zich daar goed aan houdt en men je ook aanspreekt wanneer 
je het eens zou vergeten.

Een overnachtingsplaats vinden gaat wel, hoewel een aantal mogelijkheden geslo-
ten zijn.   Ik zal mijn tentje morgen voor het eerst op een camping gebruiken. Je 
moet dus wel wat soepel zijn qua afstand.

Waar ik voor vreesde, dat de bevolking wat minder gelukkig zou zijn met een voort-
trekkende pelgrim, is niet uitgekomen.  Nog steeds groet men veelvuldig, claxon-
neert even of stopt voor een babbel." Vézelay, startpunt van de Camino Lemovicensis

Pelgrimsverhalen in podcast
Als je je caminoplannen door de co-
rona in de ijskast hebt moeten zetten, 
dan vind je Camino NL vast interessant. 
Camino NL is een nieuwe podcast met 
pelgrimsverhalen in het Nederlands. De 
eerste aflevering gaat over een pelgrim 
die in haar eentje van Leidschendam 
naar Santiago is gelopen, met tent en 
kampeerspullen op de rug. 

Camino NL vind je via Itunes, Spotify en 
andere podcastkanalen. Als je in je app 
op abonneren klikt, dan komen de vol-
gende afleveringen vanzelf in je app te-
recht. Luister je liever via een website, ga 
dan naar http://camino.buzzsprout.com/

Camino NL is een initiatief van Johanna 
Kroon in samenwerking met het Neder-
lands Genootschap van Sint Jacob. NL 
slaat op de taal, niet op het land, bena-
drukt Johanna. Zij hoopt dat ook Vlaam-
se pelgrims in de podcast aan het woord 
zullen komen. 

https://www.june.be/people/bloggers/camino-santiago-jakobien-huisman/

