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Beste pelgrim.

Beste vrienden, leden van het Genootschap,
De coronatijden zijn voor niemand gemakkelijk en aangenaam. Vereni-
gingen hebben het moeilijk. Ook voor ons Genootschap is het niet een-
voudig om onze leden samen te brengen. Het is noch voor het Genoot-
schap, noch voor de afdelingen evident om activiteiten te organiseren. 
De aandacht en interesse voor de camino staat op een laag pitje. En toch 
leeft het Genootschap. Met Zenne-Dender ben ik op stap geweest op de 
Via Tenera. Het was een prachtige dag, ondanks de corona. Niet alleen 
omdat de route mooi was, maar ook omdat het zo’n deugd deed om 
opnieuw pelgrims te ontmoeten. Die verbondenheid tussen pelgrims 
is de sterke kracht die niet zal aangetast worden door het coronavirus.

Het bestuur van het Genootschap heeft de laatste weken belangrijke 
wijzigingen ondergaan, om diverse redenen. Er zijn nog zes actieve 
bestuurders, de taken zijn herverdeeld, maar wij zien het zitten om ten 
dienste te blijven staan van onze leden en afdelingen, om het Genoot-
schap in rustig vaarwater in de goede richting te leiden.

Het kan verkeren, zei Bredero. Door die recente bestuurswijzigingen ben 
ik terug op de voorzittersstoel beland. Marc Frederickx is ondervoorzitter 
en Luc Holsters blijft secretaris. Met zoveel leden en actieve vrijwilligers 
zien we de toekomst van het Genootschap met vertrouwen tegemoet.

Luc De Bolle
Voorzitter

Een wandeling kan perfect 
coronaveilig verlopen.
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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

De tweede golf van de coronacrisis grijpt in Spanje sterk om zich heen. Het aantal positief op coronavi-
rus geteste personen is vorige maand op slechts 10 dagen tijd met 100.000 gestegen van 500.000 naar 
603.167. Het aantal coronadoden ligt volgens de officiële cijfers inmiddels boven de 30.000, al zal het echte 
aantal sterfgevallen nog hoger zijn. De coronacrisis is dus nog lang niet voorbij. 
Er zijn op dit moment veel positief geteste mensen omdat men nu veel meer en sneller PCR-tests uitvoert 
dan in maart en april, maar er kan nog niet gesproken worden van een dramatische situatie in de zieken-
huizen, omdat het aantal patiënten veel lager ligt dan bij het begin van de coronacrisis.
Sedert begin september heeft heel Spanje een rood reisadvies gekregen van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken.  Slechts enkele eilanden (Tenerife bv.) vormen een uitzondering. 
De rode kleur betekent dat reizen naar dat gebied niet is toegestaan en niet mogelijk is. Daarnaast geldt 
voor de reiziger bij terugkeer uit een gebied met rode kleur een verplichte quarantaine en test bij terugkeer. 
Sinds 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland - waaronder ook Spanje -naar België 
terugkeren of naar België reizen en er langer dan 48 uur verblijven, een identificatieformulier (Passenger 
Locator Form) invullen.

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.  

 In alle Spaanse albergues prijkt deze affiche met de basisregels rond corona.
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infopunt in Mechelen

Het infopunt op zaterdag in de Frederik de Merodestraat in Me-
chelen is enkel toegankelijk op afspraak in opvolging van de 
COVID-19-maatregelen. Daarnaast kan je op 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, 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 afstand 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:  

03.10.2020 Lieve Gommers, Jos Helsen en Andrea Grootaers
10.10.2020 Paul Linders, Richard Asselberghs en Alex Cusse
17.10.2020 Lieve Gommers,Jean Smeets en Madeleine Pinxten
24.10.2020 Robert Truyen, Luk Pauwels en Luc Demey
31.10.2020 Jacques Tack, Dees Van Caeyzeele, Dirk Vermeulen en Chris Briké

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

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.
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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 infocafé

Elke woensdag om 19 uur kan je deelnemen aan een virtueel info-
café. Je kan er terecht voor info en advies, maar je kan ook gewoon 
andere pelgrims ontmoeten, ervaringen delen, van gedachten 
wisselen over nieuwe plannen of wat bijpraten. Schrijf tijdig in om 
deel te nemen aan een sessie. Het contact tussen de deelnemersen 
de infopunters gebeurt via het communicatieplatform ZOOM. 

De gastvrouwen en -heren van september zijn: 

07.10.2020 Alex Cusse en Luc Demeulenaere

14.10.2020 Martine Maes en Dees Van Caeyzeele

21.10.2020 Luc Pauwels en Marc Frederickx

28.10.2020 Jozef Belmans en Jacques Tack

Om deel te nemen aan het Virtueel Infocafé hoef je niet in te schrij-
ven. Je dient enkel te klikken op de link die op de desbetreffende 
pagina van het Virtueel Infocafé in de rubriek Openingsuren staat. 
Wil je als pelgrim of kandidaat-pelgrim je ervaring met het Virtueel 
Infocafé in enkele lijntjes kwijt? 
Laat van je horen op hola.redactie@compostelagenootschap.be

Alex Cusse licht met de kaart van Spanje voor zich camino’s toe aan 
deelnemers van het virtuele infocafé.
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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

 ’t Genootschap - afdelingen
Veel activiteiten van de plaatselijke afdelingen zijn 
afgelast als gevolg van de coronamaatregelen.
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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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aFdelinG liMBuRG

Genk, woensdag 14 oktober
Jan Vandegoor komt op 14 oktober over zijn tocht naar Com-
postela vertellen in ’t Kliniekske in Genk. Een eerste poging 
om de tocht te maken strandde in 2018 al in de Franse Arden-
nen. In de zomer van 2019 liep Jan verder naar Santiago de 
Compostela. Een tocht langs Vézelay, door de Morvan, via Le 
Puy, door het Centraal Massief, over de Pyreneeën, langs de 
Camino Francés tot in Compostela en verder naar Finisterre, 
het ‘einde van de wereld’, aan de oceaan. In totaal 2.700 km.

Jan liep de tocht ook voor de aankoop van percelen grond 
voor het natuurgebied Munsterbos. Op de avond in Genk 
staat hij stil bij de voorbereiding, de motivatie, de toffe ont-
moetingen, kastelen, abdijen en ander cultureel erfgoed en 
vanzelfsprekend ook bij de natuur, het landschap, de flora en 
vooral de vogeltjes: bijeneters, grijze wouwen, hoppen, rood-
kopklauwieren, roodborsttapuiten, noem maar op. Ook vlin-
ders met voorop de … jakobsvlinder.

Jan vertelt niet enkel over zijn ervaringen. Hij heeft ook een 
passie voor fotografie. Verwacht dus ook een avond met schit-
terende beelden die zijn verhaal een extra dimensie geven.
De deelname is gratis, een donativo mag. 
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Jan Vandegoor heeft een passie voor fotografie. Schitterende beelden staan te wachten. 

Maar inschrijven is wel verplicht op 
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/munsterbos-compostela 
en dit tot en met 12 oktober. 
Heb je nog extra inlichtingen nodig, stuur dan een e-mail 
naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Waar?’t Kliniekske, Noordlaan 6, Genk
Wanneer? 14 oktober van 19.30 tot 22 uur
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lanaken, zaterdag 21 november
ziepbeek

Elk jaargetijde heeft een eigen gezicht in de vallei van de Ziepbeek.

Afdeling Limburg organiseert een na-
tuurwandeling in een verborgen parel 
van het Nationaal Park Hoge Kempen, 
nl. de vallei van de Ziepbeek. Noem het 
gerust een wandeling met een educatief 
tintje.

Waar het Kempens plateau naar het oos-
ten toe overgaat in het Maasdal, vertoont 
het landschap plots een flinke dip. De 
Maas heeft hier een 60 meter diepe vallei 
uitgeschuurd. De oostelijke grens van het 
plateau is een steilrand met talrijke insnij-
dingen, bijna allemaal droogdalen zon-

der beekje erin. De enige natte beekvallei 
met een nog vrij natuurlijke begroeiing is 
de vallei van de Ziepbeek. Alleen te 
voet te bereiken, over onverharde paden: 
zachte bospaden, rulle zandpaden afge-
wisseld met een smal spoor in het gras en 
glibberige vlonderpaadjes. Geen bebou-
wing, geen verkeersdrukte. 

We vertrekken om 10.30 uur aan de 
parking van het Opvangcentrum Ter 
Dennen, Molenbergstraat 101, 3620 
Lanaken. Onderweg eten we onze pick-
nick op en we zijn terug tegen 16 uur. 

De afstand van deze luswandeling be-
draagt slechts 12 km, maar de middag-
stop voor de picknick bij een plaatselijke 
horecagelegenheid en de stops gemaakt 
ten behoeve van de uitleg door de gids, 
maken dat we toch een hele dag onder-
weg zijn.

Inschrijven tot en met 18 november op 
de website van het Genootschap. 
Klik hier. Opgelet: het aantal deelnemers 
is beperkt tot 20.  

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/natuurwandeling_ziepbeek/
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zonhoven, zaterdag 28 november
Praatcafé: Je camino stopzetten of uitstellen? Wat doet dat met jou?

De coronacrisis heeft er stevig op ingehakt. En nog. Op zo wat alle levensdomeinen 
heeft het virus zijn impact. Lichamelijke schade door ziekte, economische schade, 
maar ook psychosociale schade. Dit laatste geldt ook voor vele pelgrims die hun 
soms lang van te voren gedroomde, geplande en voorbereide camino moesten af-
breken, uitstellen of misschien zelfs definitief schrappen van hun wensenlijst. Een 
vluchtige kijk op de sociale media leert ons dat pelgrims hier heel verschillend mee 
om blijken te gaan. 

Verdriet, teleurstelling, spijt, woede, opstandigheid, hoop ... maar ook berusting, 
acceptatie en strijdlust completeren het rijk geschakeerde gevoelenspalet van de 
‘getroffen’ pelgrim.

Via dit praatcafé willen wij pelgrims die hun camino moesten afbreken of uitstellen, 
de kans bieden om hun ervaringen en gevoelens met deze onvoorziene samenloop 
van omstandigheden met elkaar te delen en mogelijk elkaar hierbij tot steun te zijn. 
Verbinding ontstaat niet enkel op basis van het delen van prettige ervaringen. 

Aan de hand van prikkelende en uitnodigende vragen en stellingen krijgen de deel-
nemers de kans om in groepjes van wisselende samenstelling (max. 5 personen) 
hun verhaal met elkaar te delen, te reflecteren en, wie weet, vooruit te kijken. 
Helemaal geslaagd is de bijeenkomst als de frustratie een beetje plaats kan maken 
voor nieuwe energie die toelaat weer vooruit te blikken ...

Mocht dit praatcafé door overheidsmaatregelen ter voorkoming van de versprei-
ding van het COVID-19-coronavirus op de geplande datum en plaats geen door-
gang kunnen vinden, dan zal het praatcafé op dezelfde datum en hetzelfde uur 
online plaatsvinden. 

Het praatcafé gaat door op zaterdag 28 november van 13.30 tot 16.30 uur in Zaal De 
Kwint in  Zonhoven. Begeleiding: Lieve Gommers en Nico Bringmans.
Inschrijven doe je hier. Opgelet! Het aantal deelnemers is beperkt tot 20.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/praatcafe/
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Maak van je smartphone een gps

De huidige smartphones zijn volwaardige vervangers van de 
klassieke gps-toestellen. Steeds meer pelgrims maken er ge-
bruik van, omdat je op het internet van bijna elke pelgrimsweg 
een track vindt. Ook op onze website kun je die downloaden 
op elke vermelde pelgrimsweg. Bekijk als voorbeeld de rubriek 
gps-tracks op de steekkaart van de Via Limburgica. Sommigen 
hebben nog wat koudwatervrees om ermee aan de slag te gaan. 
Begrijpelijk! Het gebruik van navigatie op je smartphone vraagt 
een beetje oefening en soms wat hulp van ‘buitenaf’.

Vandaar een leercyclus. Wegens de coronamaatregelen kiezen 
we voor drie op elkaar voortbouwende online opleidingen (we-
binars), gevolgd door een praktijkbijeenkomst van één namid-
dag, uiteraard in veilige omstandigheden. Voor alle duidelijk-
heid: je neemt dus deel aan elk webinar én de praktijkopleiding. 
Je krijgt een e-mail met een link die je op de geplande data en 
tijdstippen naar de online bijeenkomst leidt, samen met een 
eenvoudige leidraad hoe videovergaderen werkt.

Eén webinar onvoorzien gemist? Geen nood, je kunt het betref-
fende webinar op een later tijdstip online weer bekijken, maar 
interactie met de presentator is dan niet mogelijk.

Tijdens de webinars helpen we je met de installatie van de app 
(OsmAnd) op je smartphone, bij het instellen van de juiste pro-
fielen, het downloaden van kaarten, tracks en routes en uiter-
aard het navigeren, eens je een track hebt geïnstalleerd. We slui-
ten de leercyclus af met een praktijkbijeenkomst van ca. 4 uur. 
Je krijgt de kans om resterende onduidelijkheden opgehelderd 
te krijgen én je maakt een wandeling in de directe omgeving 
aan de hand van een track. Na de wandeling bespreken we jullie 
ervaringen.

Webinar 1 - donderdag 12 november van 19.30-20.45 uur
Webinar 2 - donderdag 26 november van 19.30-20.45 uur
Webinar 3 - donderdag 10 december van 19.30-20.45 uur
Praktijksessie - zaterdag 9 januari 2021 van 13.00-17.00 uur 

In zaal De Kwint, Heuvenstraat 9, Zonhoven

Enkel leden kunnen deelnemen. Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deel-
nemers is beperkt tot 25. Deelname is gratis, een donativo mag.

Schrijf je hier online in tot en met zondag 8 november. 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/maak-van-je-smartphone-een-gps/
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Maak betere foto’s met je smartphone 

Momenteel fotografeer je eerder met je smartphone dan met 
een klassiek fototoestel. Velen slagen er echter niet in om de 
fotografische mogelijkheden van hun smartphone optimaal 
te benutten. Behalve beheersing van de technische kant van je 
toestel, is enige fotografische kennis en kunde nodig om betere 
foto’s te maken. Daarin voorziet deze activiteit.

Wegens de coronamaatregelen kiezen we voor drie op elkaar 
voortbouwende online opleidingen (webinars), gevolgd door 
een praktijkbijeenkomst van één namiddag, uiteraard in veilige 
omstandigheden. Voor alle duidelijkheid: je neemt dus deel 
aan elk webinar én de praktijkopleiding. Voor de webinars heb 
je geen speciale software nodig op je pc of tablet. Je krijgt een 
e-mail met een link die je op de geplande data en tijdstippen 
naar de online bijeenkomst leidt, samen met een eenvoudige 
leidraad hoe videovergaderen werkt.

Eén webinar onvoorzien gemist? Geen nood, je kunt het betref-
fende webinar op een later tijdstip online terug bekijken, maar 
interactie met de presentator is dan niet mogelijk.

Tijdens de webinars leer je de technische mogelijkheden van je 
toestel (beter) benutten. Je krijgt tips en suggesties over belich-
ting (sluitertijd, ISO), binnen versus buiten fotograferen, wel of 
niet zoomen, burstopnames, HDR-opnames, panoramafoto’s, 
standpunt (perspectief), onderwerpkeuze en compositie. Ten 
slotte besteden we enige aandacht aan de nabewerking van de 
foto in het toestel.

Omdat alle theorie ook om praktijk vraagt, voorzien we aan het 
eind van de leercyclus een praktijksessie. The proof of the pud-
ding is in the eating!

Die sessie bestaat uit twee delen:
 1. Bespreken van het ‘huiswerk’ (opnames) dat je voorafgaand aan de bijeenkomst hebt gemaakt:
  Wat is goed en wat kan (nog) beter?

 2. Praktijkopdracht ter plaatse uitvoeren met nabespreking.

Webinar 1 - donderdag 19 november van 19.30-20.45 uur
Webinar 2 - donderdag 3 december van 19.30-20.45 uur
Webinar 3 - donderdag 17 december van 19.30-20.45 uur
Praktijksessie - zaterdag 16 januari 2021 van 13.00-17.00 uur

In zaal De Kwint, Heuvenstraat 9, Zonhoven

Enkel leden kunnen deelnemen. Snel inschrijven is de boodschap. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Deelname is gratis, een donativo mag.
Schrijf je hier in tot en met zondag 15 november. 

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/maak-betere-fotos-met-je-smartphone/
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aFdelinG zenne-dendeR

De jaarlijkse Pelgrimsavond van de afdeling Zenne-Dender, gepland 
op 23 oktober, gaat niet door vanwege de coronamaatregelen. 

afdeling zenne-dender op de Via Tenera
Terugblik op 5 september 

Voor het derde jaar op rij organiseerde Zenne-Dender een staptocht op de Via Tenera. In 
samenwerking met het Waals Genootschap komt deze Via Tenera (Tenera = Dender) tot 
stand. Het is de bedoeling om de Via Tenera van Antwerpen tot aan de Franse grens op 
de kaart te zetten. Het Waals gedeelte van de route is al behoorlijk in orde, het Vlaams 
gedeelte wordt uitgestippeld door de afdelingen Zenne-Dender en Antwerpen, geco-
ordineerd door de werkgroep Pelgrimspaden.
Dit jaar stapten we van Aalst naar Ninove. De voorbereiding was anders wegens allerlei 
corona-maatregelen, zoals mondmaskerplicht op verschillende plaatsen, samenscho-
lingsverbod, sociale afstand. Om al deze maatregelen onder controle te kunnen hou-
den, was het deelnemersveld beperkt tot 25. We hebben leden moeten weigeren, wat 
niet aangenaam is, maar het was wel nodig.

De meeste stappers kwamen van buiten de regio; ze kwamen van ver, van Brugge, 
Gent, Houthalen, Gullegem … Ze hadden er allemaal een verre verplaatsing voor over, 
gewoon om erbij te zijn. 

De coronamaatregelen waren geen beletsel om er een mooie ontmoeting van te ma-
ken. Iedereen kon in veilige omstandigheden en met respect voor elkaar genieten van 
de natuur, van een goede babbel, van een luisterend oor. 
Na 21 km stappen zag iedereen er vermoeid maar ook stralend uit. En er was nog ge-
noeg energie om af te ronden met een bezoek aan de mooie abdijkerk in Ninove en 
met een Witkap, het streekbier van Ninove.

Een staptocht is, in de huidige coronaomstandigheden, met een beetje creativiteit 
een haalbare kaart voor de afdelingen. Het is een ideale activiteit om onze leden 
samen te brengen. Onze leden hebben er nood aan om elkaar terug te zien.

Samen op tocht gaan, het kan perfect. Hier zien we de afdeling Zenne-Dender op de Via Tenera.
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  Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSWeGen

de virtuele herberg 
is een Facebookgroep van het Nederlandse en het Vlaamse Compostelagenoot-
schap. Ook daar kun je heel wat, korte en heel korte, recente pelgrimservaringen 
lezen. Ook i.v.m. corona. Doen, of ook daar je verhaal posten. Klik hier.

Coronawebsites met geopende albergues
Er zijn enkele websites die (tijdelijk) proberen de geopende herbergen langs enkele 
Spaanse camino's op te lijsten. 
www.gronze.com (Camino Francés, kijk onder 'foro')
http://chemindecompostelle.com (Camino Francés, Via Podiensis, Voie d’Arles, Voie 
de Vézelay)
http://www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf (Camino Primitivo)

In Pamplona werd vorige maand een nieuwe app voorgesteld onder de naam Alber-
guesLoT. Op de app vindt de pelgrim de albergues die open zijn op zijn weg en de 
beschikbaarheid aan bedden. Voorlopig gaat het enkel om de Camino Francés en 
werken een zeventigtal herbergen mee. Graag krijgen we feedback van pelgrims 
die onderweg zijn en deze app gebruikt hebben.
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Jong geleerd is oud gedaan.

Herberg in Pamplona open? 
Raadpleeg de app. 

https://www.facebook.com/groups/genootschap/
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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

Foto’s: Jef Van Lint
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nieuw verschenen

Bij Conrad Stein Verlag verschenen twee nieuwe pelgrimsgidsen. 
Een eerste gids behandelt de route van Berlijn over Wilsnack naar 
Tangermünde. Wilsnack was in de middeleeuwen zowat het be-
langrijkste pelgrimsoord in heel Noord-Europa. Vandaag is de route 
een mooi alternatief in de aanloop op de Jakobsweg in het verre 
Spanje. De gids voert de pelgrim in 11 etappes door een eenzame, 
maar geenszins eentonige streek, vanuit Berlijn naar Wilsnack. Van 
daaruit gaat het langs de Elbe naar Tangermünde waar de pel-
grimsweg aansluiting vindt op het net van Duitse ‘Jakobswege’. De 
auteurs geven een nauwkeurige wegbeschrijving naast praktische 
informatie over overnachtingsmogelijkheden en dienstenaanbod. 
Kaarten en gps-tracks vervolledigen het overzicht. 

De prijs ligt rond 11 euro.
Klik hier.  

Eveneens bij Conrad Stein Verlag verscheen een pelgrimsroute van 
de Bodensee naar de Genfersee. Daarmee zitten we in Zwitserland 
waar het pelgrimeren naar Santiago de Compostela op een lange 
traditie prat kan gaan. Er lopen tal van wegen uit de meest ver-
scheidene plaatsen die pelgrims op weg naar Santiago zetten. 
De gids beschrijft een route die goed bewegwijzerd is, van Ror-
schach naar Genève. De hoofdroute telt ongeveer 440 km, maar 
er worden bezienswaardige alternatieven en afkortingen voorge-
steld. Bij elke etappe worden de overnachtingsmogelijkheden aan-
gegeven evenals de verkeersverbindingen. Voorts gaat aandacht 
naar de natuur en landschappen, de cultuur en de geschiedenis 
van de regio. Kaarten en hoogteprofielen helpen bij de oriëntering. 
Overzichtskaarten bevinden zich in de omslagflappen. 

De prijs ligt rond 17 euro. 
Klik hier.

in en Rond SanTiaGo
Correos bekroont pelgrim en fotografen

Correos, de Spaanse Posterijen, heeft de winnaars van 
haar jaarlijkse fotowedstrijd CaminoSostenible bekend-
gemaakt. Aan de wedstrijd nam dit jaar een recordaantal 
van 1556 mensen deel. En de eerste prijs ging naar ... een 
foto van de Italiaanse pelgrim Claudio Pupi (links boven). 
De foto werd genomen in de kathedraal van Santiago en 
toont een pelgrim die na een tocht vanuit Rome een mo-
ment van inkeer doormaakt. Na een tocht van drie maan-
den en meer dan 3000 km reflecteert hij over de tocht, de 
gelopen kilometers, de mensen die hem geholpen heb-
ben en de problemen die hij overwon. 

De tweede prijs ging naar Miguel GodoyAguila, die twee 
pelgrims fotografeerde op de route tussen Puenta la Rei-
na en Estella (links onder). 

En de derde prijs was voor hospitalero José Luis López 
Pascual, die twee pelgrims in beeld brengt doorheen de 
spaken van een fiets (rechts). 

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/brandenburg-mittelalterlicher-jakobsweg-berlin-wilsnack-tangermuende/
https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/schweiz-jakobsweg-vom-bodensee-zum-genfersee/
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Medalla Castelao gaat naar 
Compostelagenootschappen

De Medalla Castelao wordt elk jaar door de Xunta de Galicia 
uitgereikt aan personen, verenigingen en instellingen die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Galicië, op cultu-
reel, artistiek, letterkundig, wetenschappelijk vlak, of in enig 
ander opmerkelijk domein. 

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao was schrijver, schilder, 
dokter en politicus die de cultuur en identiteit van Galicië 
sterk heeft gepromoot. Daarom is de prijs naar hem ge-
noemd.

Dit jaar is deze prijs uitgereikt aan alle Compostelagenoot-
schappen over heel de wereld. De voorzitter van de  Feder-
ación Española de Asociaciones de Amigos de los Caminos 
a Santiago (F.E.A.A.C.S) nam de prijs in ontvangst namens 
alle genootschappen. Het is een blijk van erkentelijkheid 
voor het vele vrijwilligerswerk, voor het behoud en de be-
scherming van de Camino de Santiago, zijn waarden en 
patrimonium, en voor de hospitaleros. 

Het Vlaams Compostelagenootschap deelt dus ook mee in 
deze symbolische prijs.

Torre de la Carraca

Sedert 1 augustus kan de Torre de Car-
raca, aan de noordzijde van de gevel van 
de kathedraal in Santiago, bezocht wor-
den. Na 140 treden krijgt de bezoeker 
een prachtig uitzicht over de stad. De 
toren kan samen met het museum van 
de kathedraal worden bezocht. Momen-
teel mogen maar 15 bezoekers tegelijk 
op de toren. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Daniel_Rodr%C3%ADguez_Castelao
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de gerestaureerde Pórtico de la Gloria wacht op je.

Veel bezoekers zal El Pórtico de la Gloria in dit coronajaar niet trekken, maar een vir-
tueel bezoek is zeker de moeite. Door de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan 
met beperkte toegankelijkheid van musea en monumenten en beperkte reismoge-
lijkheden, werden grote inspanningen gedaan om via internet en nieuwe technolo-
gie kunstschatten tot bij je thuis te brengen. Zo werken sedert 2017 La Fundación de 
Santiago en Google samen een programma uit waardoor vier virtuele tentoonstel-
lingen rond de camino, de kathedraal van Santiago, de werken van Maestro Mateo 
en de tapijten van Goya voor iedereen beschikbaar zijn. 

Aanvullend stellen de Fundación Catedral en Google Arts 
& Culture een nieuw project in hun samenwerking voor en 
daarin wordt de Pórtico de la Gloria uitvoerig behandeld. Een 
eerste tentoonstelling kreeg de titel El Pórtico de la Gloria, het 
meesterwerk van Maestro Mateo, mee. Daarmee kan je ken-
nismaken op volgende site Klik hier . Bij een volgend bezoek 
aan de kathedraal  zal je nog meer bewondering hebben voor 
dit prachtige kunstwerk. 

Google Arts &Culture brengt de Pórtico de la Gloria bij je thuis.
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https://artsandculture.google.com/exhibit/el-p%C3%B3rtico-de-la-gloria-la-obra-cumbre-del-maestro-mateo/1wIiSvsh2im5Lg
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Corona! opgelet!
Musea openen de deuren, maar er gelden altijd beperkende maatregelen: 
maximum aantal bezoekers, op voorhand reserveren, maximum bezoektijd 
enzovoort. Raadpleeg daarom steeds de website van het museum.

De Gentse Jakobskerk wil naast een ge-
bedsruimte ook een ruimte zijn voor 
multidisciplinaire, 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 Ho-
noré 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. 

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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Media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

Gent, tot 31 oktober
de handdoek van honoré d’o in de St.-Jakobskerk

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 
renaissance hebben we de balans tus-
sen materie en immaterialiteit, tussen 
object en geest nooit in orde willen bren-
gen 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 ach-
terpaneel van het Lam Gods. Het inspi-
reerde Honoré d’O om actuele thema’s 
uit te werken: troost en steun in corona-
tijden, herdenken van de wereld en de 
mensheid en vooral een visie op een we-
reld 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 
stokken 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 ver-
worven kennis aan het einde der tijden? 
Of aan het begin van een nieuwe tijd? Kli-
maatkaarsen aan een offerblok hangen 
krom van de opwarming …

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

Knap werk! Ga op ontdekking! De instal-
latie kan je caminospiritualteit voeden, 
kan helpen om je levensweg verder uit te 
stippelen. De tentoonstelling kun je elke 
vrijdag, zaterdag 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!

 De appel als bron van kennis én vitamine 
voor de wereld komt meer dan eens voor op 
de tentoonstelling. Zo ligt er een appel als 
drinkbeker-kalebas naast Jakobus en vind je 
er Adam en Eva verzonken in een halve appel.
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Munstergeleen (nl), Pelgrimswegen
tot 29 november

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/


¡HOLA! nr. 123 - oktober 202021

Brussel, vanaf 18 september 
Religie is overal
Het nieuwe museum KBR opent 
op 18 september zijn deuren. 
Aanvankelijk zou het museum 
op 15 mei opengaan, maar de 
coronacrisis besliste daar anders 
over. KBR is de nationale weten-
schappelijke bibliotheek, eerder 
gekend onder de naam, de Ko-
ninklijke Bibliotheek van België. 
KBR start met een tentoonstel-
ling over de manier waarop re-
ligie haar stempel drukte op de 
samenleving van de hertogen 
van Bourgondië. 

In de middeleeuwen gaat religie veel verder dan wat zich in de kerken afspeelt en dan 
het persoonlijke geloof. Religie raakt alle aspecten van het leven en vormt een reperto-
rium van verhalen die aanwezig zijn in de collectieve verbeeldingswereld. Kortom, reli-
gie is overal. Heiligen en engelen zijn de superhelden van de middeleeuwen. Sint-Joris 
verslaat een draak, Sint-Sebastiaan laat een stomme spreken en Sint-Barbara weigert 
haar geloof af te zweren ondanks de folteringen die ze op bevel van haar vader onder-
gaat. Toch vormen heiligenlegendes slechts één aspect van de christelijke religie, die 
in de middeleeuwse samenleving alomtegenwoordig was in onze gewesten. Klokken, 
gebeden en religieuze feesten geven ritme aan de dagen, weken en jaren. Van de ge-
boorte tot de dood biedt ze een kader voor het menselijk bestaan. Door middel van 
preken, teksten en afbeeldingen dringt ze door tot in de geest van iedereen die leeft 
in de middeleeuwen. 
Meer info over KBR Klik hier. 

uden (nl), tot 31 oktober
# Blessed
Museum Kronain Uden biedt een podium aan de tentoonstelling #Blessed: een ver-
zameling kleurrijke portretten van kunstenaar Mathijs Vissers (31). De kunstwerken 
zitten vol spannende details en verborgen symboliek. 

Wat hebben de popidolen van nu en historische heiligen met elkaar gemeen? Meer 
dan je denkt! De tentoonstelling #Blessed schijnt een eigentijds licht op aanbidding. 
Tegenwoordig weten sommige popidolen en influencers precies hoe ze zichzelf via 
de (sociale) media bijna bovenmenselijk neer kunnen zetten. Opmerkelijk genoeg 
gebruiken ze daar vaak religieuze symboliek voor.

Vissers maakt met zijn beelden vlijmscherpe observaties en legt interessante ver-
banden, tussen het aanbidden van toen en nu, zonder daar een oordeel over te vel-
len. Een kleurrijke, prikkelende tentoonstelling waar moderne kunst en oude am-
bacht op een spannende manier samenkomen. Voor meer info Klik hier. 
Museum Krona is een interessante plek met naast het museum een klooster en een 
kruidentuin. High tea achter de kloostermuur is een aanrader. 

Mathijs Vissers tast de grens tussen historische heiligen en hedendaagse cultfiguren af.

http://www.kbr.be
https://www.museumkrona.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/blessed
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altaarstuk in dPC gerestaureerd

Op  8 september,  het feest van de geboorte van Maria,  werd in de kapel van 
het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen, de thuishaven van ons Genoot-
schap, het 17de-eeuwse altaarstuk na een ingrijpende restauratie terug op zijn 
plaats gehangen. Het was een huzarenstukje waar een gespecialiseerde firma 
aan te pas kwam. Maar eind goed al goed.

De restauratie nam een jaar in beslag en werd ter plaatse uitgevoerd. Het werk hangt 
al sinds 1645 op deze plek en is van de hand van Jan Cossiers, een Antwerpse ba-
rokschilder die werkte in de stijl van Rubens. Hij kreeg er indertijd 600 gulden voor 
betaald, dat was bijna zoveel als de kostprijs van het metselwerk voor de bouw van 
de 17de-eeuwse seminariekapel waar het doek oorspronkelijk voor bedoeld was. In 
het midden van de 18de eeuw werd die door de huidige kapel vervangen, maar het 
altaarstuk bleef behouden tot op vandaag. Het is daarmee het oudste oorspronke-
lijke kunstwerk uit het voormalige seminariecomplex dat zich nog in situ bevindt.

Op het schilderij is  de opdracht 
van Maria in de tempel  uitge-
beeld, een scène uit het proto-
evangelie van Jakobus. De jonge 
Maria, met blauwe mantel, wordt 
door een engel in een vlammend 
rood gewaad in de armen geslo-
ten aan de ingang van de tempel, 
terwijl rechts haar ouders Anna 
en Joachim toekijken. Bovenaan 
de trappen van het tempelcom-
plex is de hogepriester te zien 
die Maria met een uitnodigend 
gebaar opwacht.
Bron: Kerknet
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De opdracht van Maria in de tempel 
van Jan Cossiers.

Een nieuw toeristisch bezinningsaanbod 
dat pelgrimswegen, religieus erfgoed 
en onthaastingsplaatsen in Nederlands 
Zuid-Limburg centraal stelt, werd sa-
mengebracht in de brochure ‘Bezin in 
Zuid-Limburg’. Naast de brochure is er 
ook een website en een campagne onder 
dezelfde benaming. Spirituele ankerpun-
ten in het zuiden van Nederland werden 
samengebracht door Jos Hessels, burge-
meester van Echt-Susteren, deken Geert 
Lauvenberg en Visit-Zuid-Limburg-direc-
teur Anya Niewierra. 

Zij hebben een aantal camini’s langs het 
Jakobspad naar Santiago de Compostela 
samengebracht. Een camini is een ‘mini-
camino’ die ze omschrijven als een heel 
korte pelgrimservaring. Ervan uitgaand 
dat niet iedereen weken of zelfs maanden 
vrij kan nemen om naar Spanje te wande-
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Minicamino’s’ doen talrijke heilige plaatsen 
zoals de Amelbergabasiliek in Nederlands-
Limburg aan.

SPiRiTualiTeiT
Spiritueel toerisme in nederlands zuid-limburg

len, stellen ze voor een kort stukje van de Jakobsroute in Zuid-Limburg te doen. Met 
spreuken en opdrachten zijn de paden speciaal ingericht voor bezinning en mindful-
ness. Het rijke katholieke verleden van Zuid-Limburg biedt talloze interessante religi-
euze plaatsen om te bezoeken. Zo kan je kennismaken met pater Karel en de Heilige 
Rosa, Gemma Galgani, Gerlachus en Servaas. Om nog te zwijgen van het bloedwonder 
in de basiliek van het Heilig Sacrament in Meerssen.

Elf routes werden uitgewerkt. Zij kregen elk een thema mee: zo is er de route van het 
Anders Zijn, de Zintuigenroute, de Reuzenroute, de route van Jezelf Ontmoeten, van de 
Overgave, van de Stilte, van de Zuivering enzovoort .
Voor meer info Klik hier. 
Bron: Kerknet

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/nederlands-zuid-limburg-zet-op-spiritueel-toerisme
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Woorden voor onderweg

De Nederlandse organisatie ‘Pelgrim in Limburg’ bestaat vijf jaar en om dat te vie-
ren heeft ze een boekje gemaakt met mooie wandelgedichten. Waarom? Omdat 
poëzie en pelgrimeren zo goed samengaan. Dat is tenminste wat telkens weer er-
varen wordt als er een gedicht wordt voorgedragen tijdens een wandeling of wan-
delweekend. 

‘Pelgrim in Limburg’ staat voor: wandelen langs oude pelgrimswegen, genieten van 
de natuur en overnachten in een klooster, abdij of boerderij.  Voor ‘Pelgrim in Lim-
burg’ lijkt het dan net alsof de cadans van de woorden en het ritme van het lopen 
moeiteloos in elkaar overgaan. ‘Alsof in onze voetstappen het gedicht weerklinkt 
en omgekeerd. Alsof we in de zinnen kunnen zwerven en al gaandeweg meer zin 
vinden. Het is daarom dat we deze woorden voor onderweg zo koesteren en steeds 
opnieuw laten klinken op de oude pelgrimswegen van Limburg.’

En zelfs al ga je niet op pad, wanneer je de gedichten in dit boekje leest, dan maak 
je al een pelgrimstocht.  

Een voorbeeld van een anonieme dichter:
 
 Ga op weg!
  Je stappen zullen je woorden zijn 
 de weg je lied 
 de vermoeidheid je gebeden 
 en aan het eind zal de stilte tot je spreken.

Klik op onderstaande knop om het eBook  te downloaden:
EBOOK DOWNLOADEN Onderweg met gedichten in Nederlands-Limburg

https://bit.ly/2DB2Lpa
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ViaJacobi stelt kluis open in utrechtse binnenstad

ViaJacobi is een beweging van twintigers en dertigers uit Utrecht die een thuishaven 
hebben gevonden in de Jacobikerk in Utrecht. Ze hebben diverse levensovertuigingen 
en achtergronden, maar ze zijn allen nieuwsgierig naar elkaar en de wereld rondom 
hen. Ze gaan in gesprek over levensthema’s en actuele onderwerpen. ViaJacobi stelt 
sinds dit voorjaar een kluis met bijbehorende kapel in een zijbeuk van de Jacobikerk 
open als stille plek in de drukke Utrechtse binnenstad. De kapel is ingericht als bijzon-
dere stilteruimte waar Utrechters een dagdeel in afzondering kunnen lezen, schrijven 
of werken. Ook nodigt ViaJacobi regelmatig dichters, denkers, filmmakers en muzikan-
ten uit om een etmaal als hermit in residence in de kluis te werken aan een bijzonder 
project.

Van 6 tot 7 oktober zal filmmaker en theoloog Kees-Jan Mulder een etmaal in de kluis 
aan een filmscript werken. De vorige ‘middeleeuwse’ kluizenares was dichter Vicky Fran-
cken. Tijdens haar verblijf heeft ze gewerkt aan een gedichtencyclus. Francken heeft tij-
dens haar verblijf iets ervaren van het kluizenaarsleven van Alyt Ponciaens. Deze kluize-

nares woonde namelijk vóór 
1492 een langere periode in 
de kluis van de Jacobikerk. 
Alyt leefde een streng asce-
tisch leven. De enige moge-
lijkheid tot contact met de 
buitenwereld was door de 
tralies heen. De eigenlijke 
kluis is klein, en meet slechts 
1,75 meter bij 1 meter. Waar-
schijnlijk werd deze als bid-
ruimte gebruikt en werkte en 
sliep Alyt in de direct ernaast 
gelegen kapel. Kluizenaars 
kozen bewust voor een le-
ven in afzondering om zich 
buiten de gewone wereld te 
kunnen richten op God. 
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Vicky Francken betrok een middeleeuwse kluis in de Jacobi-
kerk in Utrecht om er aan een dichtbundel te werken.

zuurstof voor de ziel
Tweewekelijks kan je op de website van het Genootschap onder de rubriek “Zuur-
stof voor de ziel” een spirituele tekst lezen die ons kan bemoedigen, steunen in deze 
bijzondere periode dat we niet op de camino kunnen zijn.
Zo’n woordje laat ons even stilstaan op onze weg, onze camino naar binnen.
Wie nog een mooi tekstje heeft, deel het met de leden: laad het op via de website 
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/inzenden-stukje/ 
liefst met een passende foto erbij. Opgelet! Je moet hierbij inloggen.



¡HOLA! nr. 123 - oktober 202025

VaCaTuReS

VACATURE WERKGROEP 
WEBSITE & DIGITALISERING
De werkgroep Website & digitalisering zoekt bijko-
mende leden om hun goed werkende groep van vijf 
vrijwilligers te versterken. We zoeken niet per se IT-bol-
lebozen. Wel leden met frisse ideeën om onze digitale 
communicatie – website, Facebook en andere sociale 
en digitale kanalen - verder uit te bouwen.
Meld je aan via:
website.redactie@compostelagenootschap.be.

VACATURE MEDEWERKER 
INHOUD EN OPMAAK 
VAN DE WEBSITE
Als medewerker voor de inhoud en op-
maak van de website ben je een manus-
je-van-alles. Van vele disciplines ken je 
iets, geen enkele hoef je tot in de diepte 
te beheersen. Heb je ook maar een van 
onderstaande vaardigheden of wens 
je enkele aan te leren, dan ben je onze 
man of vrouw om de huidige vrijwilliger 
bij te staan en te vervangen tijdens va-
kantie of ziekte. Een gedegen opleiding 
en ondersteuning is verzekerd. 

	Je hebt grafisch inzicht om een webpagina te ontwerpen.
 Je kunt met een online opmaak-applicatie dat ontwerp omtoveren tot een webpagina.
 Je hebt affiniteit met het geschreven woord. Een korte tekst (her)schrijven ligt je wel.
 Je kunt foto’s uitkiezen die bij de teksten passen en digitaal bewerken.
 Je kunt verschillende documentsoorten manipuleren, bv. omzetten van pdf naar jpg …
 Je communiceert klaar met de inzenders van activiteiten en zoekertjes om de best mogelijke weergave op 
  de website te realiseren.
 Je bent het Engels voldoende machtig om systeemteksten naar het Nederlands te vertalen.
 Je kunt aan de hand van een pelgrimsgids een gpx-track tekenen op een digitale kaart.
 Je kunt gpx-tracks opladen naar een OpenStreetMaps-kaart.
 Je hebt een instapkennis van html en kunt eenvoudige code in Notepad++ schrijven of aanpassen.
 Je hebt de gewoonte om zorgvuldig te zijn in het uitvoeren van je taak.
 Je kunt een bericht posten op Facebook.

Stuur je kandidatuur naar website.redactie@compostelagenootschap.be.

 lezersbrieven, Blogs en zoekertjes
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zoeKeRTJeS

Vandaag op de Voie des Capitales

In juli stapten Suzanne Maes en ikzelf, Riet Van Cleu-
venbergen, als ervaren Compostelastappers, de route 
van Mont-Saint-Michel richting Compostela. De route 
heet ‘Voie des Capitales’ en gaat van Mont-Saint-Mi-
chel via Rennes en Nantes (‘les capitales’) naar Saint-
Jean d’Angély op de Turonensis. Dat is de route van Pa-
rijs over Tours richting Bordeaux naar Compostela. En 
zeg nu zelf, Mont-Saint-Michel heeft iets magisch als 
vertrekpunt.

Waarom deze route? In coronatijden is het fijn toch een 
buitenlandse camino te lopen. We moesten slechtseen 
landsgrens over en … we hadden Flixbusvouchers. 

We gunden onszelf bij de aanvang een extraatje: van 
Avranches stapten we dadelijk door naar Genêts aan 
de baai boven Mont-Saint-Michel (13km) om ’s ande-
rendaags als ‘miquelots’ te voet met een gids de baai 
over te steken. Een ‘miquelot’ is een pelgrim, onderweg 
naar Mont-Saint-Michel. Het werd een indrukwekken-
de ervaring.

Wat het  traject Mont-Saint-Michel tot Nantes betreft, 
kunnen we alleen maar zeggen dat de route gemak-
kelijk is, vaak langs of in de buurt van rivieren en kana-
len. Dat ze zeer goed aangeduid is en dat in de twee 
richtingen, enerzijds voor de Compostelastappers en 
anderzijds voor de ‘miquelots’. De website van ‘Associ-
ation Bretonne des Amis de Jacques de Compostelle’ 
is quasi perfect. Je ontdekt op hun site dat er 1600 km 

pelgrimspaden zijn, en dat je vanuit vier plaatsen door 
Bretagne naar Compostela kan stappen. Het gebrek aan 
pelgrimsopvang wordt opgevangen door het systeem 
‘accueil-pèlerin’: we logeerden meerdere keren bij pel-
grimsgezinnen. Er wordt verwacht dat je de maaltijden 
met hen deelt, je eigen materiaal bij je hebt en een do-
nativo achterlaat.

We ontdekten midden het groen en de stilte mooie 
kleine dorpen en de grotere mooie steden Rennes en 
Nantes. We stapten 288 km en liepen de laatste dag in 
Nantes de verantwoordelijke van de route tegen het 
lijf: zo staat een foto van ons nu op hun interactieve 
Facebookpagina.

Maurits de la Rambelje zoekt een stapmaat (m/v) 
om volgend jaar de Camino Francés te lopen van 
Saint-Jean-Pied-de-Port tot Santiago de Compos-
tela. Maurits heeft al de datum van 12 april 2021 in 
zijn agenda geprikt. Veertig dagen later wil hij aan-
komen. Contacteer hem op zijn e-mailadres 
mauritsdelarambelje@hotmail.com. 
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