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Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela, 
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

2021 – heilig Jaar

In Santiago de Compostela is er een Heilig Jaar telkens wanneer 25 juli, pa-
troonsfeest van Sint-Jakob, op een zondag valt. In 2021 is dat het geval. Het 
vorige Heilig Jaar was 2010.

Op 31 december 2020 wordt de heilige poort (Puerta Santa) geopend. Wie 
door de poort de kathedraal binnenkomt, krijgt “vergeving van zonden en 
een aflaat”.

In een Heilig Jaar verwacht men een grote toeloop van pelgrims in Santiago. 
Maar dit is nu zeer onzeker vanwege corona. Afwachten is de boodschap.

Naar aanleiding van dit Heilig Jaar orga-
niseert het Genootschap opnieuw het 
Jakobskerkenpad. Een tocht door Vlaan-
deren, langs alle Jakobskerken om te ein-
digen in Brussel op 25 juli, in de O.L.V. van 
Goede Bijstandkerk, onze thuis in Brus-
sel. Ook hier hangt een donderwolk van 
onzekerheid boven. Maar het belet niet 
om de tocht tot in de puntjes nu al voor 
te bereiden. Mocht de tocht in 2021 niet 
kunnen doorgaan – dat wordt pas in het 
voorjaar 2021 beslist – dan is het geen af-
stel, maar uitstel naar 2022.

De O.L.V. van Goede Bijstandkerk in Brussel is het eindpunt van het Kerkenpad, ook in 2021.
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in de pelgrimswinkel
De vernieuwde pin van ons Genootschap is klaar. 
Ze toont de gestileerde Sint-Jakobsschelp zoals die 
ook wordt afgebeeld in het linker deel van ons logo. 
De pin heeft een diameter van 2 cm en kost € 2,00. 
Klik hier om naar de webwinkel te gaan.

https://compostelagenootschap.be/product/pin-van-het-vlaams-compostelagenootschap/
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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

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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Het jaar 2020 was een volkomen atypisch jaar voor de Camino de Santi-
ago, meldt Correos, het Spaanse postbedrijf. De crisis die veroorzaakt werd 
door het COVID-19-virus, heeft voor een zeer uitzonderlijke situatie ge-
zorgd: er waren nauwelijks pelgrims op de camino’s. 

Duizenden pelgrims die van plan waren een van de camino’s te lopen, wer-
den gedwongen hun plannen op te bergen of uit te stellen. Dat blijkt dui-
delijk uit de cijfers van het Pelgrimsbureau in Santiago dat in totaal 40.005 
pelgrims telde sinds de ‘heropening’ van de camino in juli tot eind septem-
ber. Een jaar voordien stond de teller in die periode op 161.786 pelgrims.

Dit betekent een terugval met ongeveer 75 procent. Natuurlijk is het zo dat 
niet alle pelgrims  Santiago aandoen. Zeker niet in een jaar waarin er korter 
en dichter bij huis werd gestapt. Maar toch geven de cijfers van het bureau 
een beeld van de impact van de pandemie. 

Na verschillende maanden waarop de wegen compleet leeg waren, kende 
vooral augustus een opleving in de komst van pelgrims. In totaal klopten 
in die maand 19.812 pelgrims aan voor een compostela. Dat aantal ligt nog 
uitgesproken achter op het cijfer van augustus 2019: 63.814. In september 
ging het alweer achteruit en waren er nog 10.441 gegadigden. 

Het sluiten van de grenzen en de moeilijkheden om te reizen vanuit ver-
schillende landen, leidde ertoe dat de Spanjaarden het grootste aantal 
pelgrims opleverden. Daarop volgden de Portugezen, Italianen, Fransen 
en Duitsers. Hun aantallen zijn eerder symbolisch tegenover vorige jaren. 
Meer dan de helft van de pelgrims koos voor de Camino Francés. Velen 
vertrokken vanuit Sarria of Tui, indien ze de Camino Portugués volgden. 
Terwijl vorig jaar vrouwen een meerderheid onder de pelgrims hadden 
opgebouwd, keerde de oude toestand terug. Dit jaar stapten 54,1 procent 
mannen, tegenover 45,9 procent vrouwen. 

Alle ogen zijn nu gericht op het Heilig Jaar 2021. De terugkeer van pel-
grims zal echter in grote mate bepaald worden door de evolutie van de 
pandemie. De Xunta van Galicië denkt er alleszins al aan om het Heilig Jaar 
te laten verlengen tot 2022 om zo meer pelgrims de kans te geven aan dit 
jaar deel te nemen.

 Vroeger en nu 
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Wegens de coronamaatregelen ziet het infopunt in Me-
chelen zich verplicht tot einde november 2020 te sluiten. 
Wel kan je nog steeds met al je vragen over pelgrimeren 
terecht in het Virtuele Infocafé.

Het is echter op dit ogenblik de bedoeling dat in december 
het infopunt in Mechelen op 5 en 19 december 2020 in de 
voormiddag zal open gaan. Er zullen dan 2 informanten met 
stapervaring en 1 met fietservaring aanwezig zijn. De locatie 
is het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 
18 in Mechelen. Afspraken zijn dan mogelijk om 10, 11 en 12 
uur. Bij een bezoek dienen uiteraard de coronamaatregelen 
gerespecteerd te worden. 

Een afspraak is noodzakelijk. Kom zeker niet naar het info-
punt in Mechelen zonder vooraf een afspraak te boeken. 
Dat kan op de website klik hier. 

Volgende vrijwilligers zijn dan van dienst
05.12.2020: Richard Anthone,  René Henquet en  José Maes
19.12.2020: Chris Briké, Martine Maes en Emmanuel Velghe.
Info over de ervaring van medewerkers vind je op dezelfde 
webpagina.

Op die pagina staat onderaan bij elke infopunter – klik even 
op een naam - zijn/haar ervaringsgegevens. 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 me-
dewerkers 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.

Vraag: Waar bevindt zich deze 
wegwijzer richting Compostela?
 
Antwoord: Op het plein vóór de 
befaamde Hofburg in Wenen.

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

Elke woensdag om 20 uur kan je deelnemen aan een virtueel infocafé. 
Je kan er terecht voor info en advies, maar je kan er ook gewoon andere 
pelgrims ontmoeten, ervaringen delen, van gedachten wisselen over 
nieuwe plannen of wat bijpraten. 
Het contact tussen de deelnemers en de infopunters gebeurt via video-
conferentie of het communicatieplatform ZOOM. 

De gastvrouwen en -heren van november zijn: 

04.11.2020 Martine Maes en Elwyn Moerenhout
11.11.2020 Paul Linders en Luk Pauwels
18.11.2020 Jozef Belmans en Jacques Tack
25.11.2020 Richard Anthone en Luc Holsters

Om deel te nemen aan het Virtueel Infocafé hoef je niet in te schrijven. 
Bereid je wel voor door het installeren van ZOOM. 
Meer info vind je hier. Erg gebruiksvriendelijk! 

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

In december word je geholpen door: 

Host Bijkomende informant

02.12.2020 Luc Demeulenaere Alex Cusse

09.12.202 Marc Frederickx Martine Maes

16.12.2020 Dees Van Caeyzeele Luk Pauwels

23.12.2020 Jacques Tack Jos Belmans

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
mailto:hola.redactie@compostelagenootschap.be
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 ’t Genootschap - afdelingen

De overheid vraagt aan verenigingen om extra aandacht te beste-
den aan de coronamaatregelen. Dan gaat het meer bepaald om 
de basismaatregelen en de app Coronalert. Graag geeft het be-
stuur van ons Genootschap hieraan gevolg. Het is in ieders belang 
om de maatregelen, ondanks vele discussies, te volgen. Ook bij 
de organisatie van activiteiten, nationaal of regionaal, willen wij 
benadrukken dat deze activiteiten coronaveilig moeten kunnen 
doorgaan. Dat vergt van de organisatoren een grondige voorbe-
reiding en een duidelijke communicatie naar de deelnemers toe. 
Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich aan de opgelegde 
maatregelen houden. 

Het bestuur

#BahM – SaMen Kunnen we heT!

Maak BahM een deel van jullie dagelijkse werking.

Sinds 30 september kan je in de app stores 
Coronalert downloaden, het nieuwe 
instrument in de strijd tegen Covid-19. 

Coronalert is een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen 
corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest 
met iemand die het virus heeft. Ook voor contacten die je niet persoonlijk 
kent. Coronalert draagt zo bij tot een snellere, krachtige contactopsporing.

Hoe werkt Coronalert?
Was je in contact met een (ongekend) persoon die de app ook actief heeft? 
Zat je bijvoorbeeld samen op de trein, op de metro, in de spotclub of op café? 
Was de afstand minder dan 1,5 meter en duurde het contact langer dan 15 
minuten? Dan houdt de app anoniem dit contact bij. Dit zijn dus de nauwe 
contacten waarbij het risico op besmetting hoger is.

Wanneer een van de contacten die de app registreert, later positief test, dan 
krijg jij een waarschuwing op je app. Je weet niet wie het is en niet waar of 
wanneer er contact was, maar wel dat er een risico is dat je besmet bent.
Deze waarschuwing adviseert je om jezelf 7 dagen in quarantaine te plaatsen 
en je te laten testen op het coronavirus.

Laat je een coronatest afnemen? Dan kan je het resultaat direct op je smart-
phone ontvangen. Zo ben je meteen op de hoogte en kan je sneller je voorzor-
gen nemen om anderen te beschermen als je positief test. Laat de code van je 
app registreren wanneer de arts de test voorschrijft, of voer zelf je testcode in.

Hoe gebruik je Coronalert?
1. Download de app via je gebruikelijke app-store.
2. Installeer de app en geef je toestemming om Bluetooth te gebruiken.
3. Check regelmatig je meldingen; zo bescherm je jezelf en de anderen.
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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.  

aFdelinG liMBuRG

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/natuurwandeling_ziepbeek/
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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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Van Munsterbos tot Compostela: een terugblik

Ruim zeven maanden geleden, meer bepaald op 7 maart van dit jaar, 
vond onze laatste face-to-face activiteit plaats in de St.-Jacobuskerk van 
Schurhoven. Lieve Gommers deed toen haar relaas over haar tocht van 
Wuustwezel naar Compostela en terug. Toen al adviseerde de overheid 
geen handen meer te schudden, laat staan te knuffelen. Wat voelde het 
vreemd aan om onze deelnemers op deze ‘afstandelijke’ wijze welkom te 
moeten heten! We konden toen nog niet bevroeden dat amper ander-
halve week later België in lockdown zou gaan en de wereld, onze wereld, 
er vanaf dat moment fundamenteel anders zou gaan uitzien.

Het duurde voor onze Limburgse afdeling tot 14 oktober jl.  vooraleer 
we weer (aspirant)-pelgrims konden verwelkomen op een activiteit. Jan 
Vandegoor, een pelgrim met een missie, kwam die avond zijn ervarin-
gen delen over zijn tocht van Munsterbos tot Compostela. Enthousi-
ast, gedreven en met bijzondere aandacht voor fauna en flora die een 
prominente plaats kregen in het beeldmateriaal waarmee Jan zijn lezing 
ondersteunde. Jan kreeg niet alleen tijdens zijn tocht met onvoorziene 
problemen te maken, ook tijdens zijn presentatie moest hij afrekenen 
met een beamer die niet altijd deed wat er mocht verwacht worden. 
Volledig in overeenstemming met zijn meermaals aangestipt devies 
om niet zo maar bij een tegenslag op te geven, loste hij deze technische 
manco’s onverstoorbaar op.

De twintig deelnemers beleefden een boeiende avond en het virus, in 
dit geval het ‘caminovirus’, werd bij een aantal onder hen fors aangewak-
kerd. Toch was het (nog) geen avond als anders: elke deelnemer op meer 
dan 1,5 meter van de ander, alleen aan een tafel of met een persoon uit 
hetzelfde gezin, verbod om rond te lopen, mondkapje verplicht, extra 
natuurlijke ventilatie (brrrrrr), één drankje vooraf en één tijdens de pau-
ze aan tafel te bestellen en te gebruiken. Een voorproef van het ‘nieuwe 
normaal’? Laat ons hopen van niet, maar voorlopig is dit de realiteit. 
Als pelgrims hebben we geleerd ook te dealen met het onvoorziene ...

Jan Vandegoor, een pelgrim met een missie
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  Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSweGen

de virtuele herberg 
is een Facebookgroep van het Nederlandse en het Vlaamse 
Compostelagenootschap. 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 geopen-
de 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)

Raadpleeg ook het portaal van de pelgrimsweg naar 
Vézelay (Via Lemovicensis). 
Klik hier.

 Boven het bedevaartsoord Vézelay troont de basiliek van Sainte-Marie-Madeleine.

https://www.facebook.com/groups/genootschap/
https://www.voiedevezelay.eu/nl
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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

Het leven zonder corona in de albergue van Los Arcos.
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nieuw verschenen

Bij Conrad Stein Verlag verscheen een nieuwe versie 
van de pelgrimsweg tussen Bremen en Keulen.  De 
‘Jakobsweg’ is ongeveer 460 km lang en loopt langs 
veel kleinere gemeenten, maar ook door steden als 
Osnabrück, Münster, Dortmund en Wuppertal. Voor 
het grootste deel loopt de weg langs historische pel-
grims- en handelswegen.  Dikwijls gaat het door een 
mooie natuur en historisch opmerkelijke plaatsen. 

In de gids wordt het traject in 23 etappes beschreven. 
Zoals steeds sieren tal van kaarten de uitgave en wor-
den overnachtingsplaatsen en verzorgingsmogelijk-
heden weergegeven naast allerhande informatie over 
de natuur en het landschap, cultuur en geschiedenis. 
De prijs ligt rond 17 euro. Klik hier.

Turigrino versus pelgrim

Turigrino, een Spaans neologisme 
dat nog niet erkend is door de Real 
Academia Española, kent een steile 
opgang. Het woord komt uit de 
samenvoeging van twee Spaanse 
woorden: ‘turista’ en ‘peregrino’ en 
wijst op een persoon die de weg naar 
Compostela loopt zonder religieuze 
of spirituele motieven, maar graag 
gebruik maakt van de voordelen die 
pelgrims te beurt vallen. 

Dat het concept in opgang is, be-
wijst het feit dat een reisbureau uit 
Galicië zich de naam Turigrino heeft 
aangemeten. Het bureau biedt een 
kant-en-klaarreis aan van acht dagen 
met georganiseerde bezoeken, ba-
gagetransport, reservaties van logies 
en maaltijden en een volgwagen ge-
durende de hele dag die voor water, 
fruit, geneesmiddelen en alle moge-
lijke ondersteuning zorgt. 

Ook de dienst van toerisme van Ga-
licië biedt een gelijkaardig product 
aan en zorgt voor een taxi die de tu-
rigrino op het einde van de stapdag 
naar een logeeradres voert om hem 
’s anderdaags opnieuw naar de start-
plaats te brengen. 

 De pelgrim met het dagrugzakje wordt 
dikwijls argwanend bekeken.

De term turigrino wordt 
intussen frequent door 
de vrijwilligers in de pel-
grimsherbergen gebruikt. 
Zij stellen zich doorgaans 
kritisch op tegenover deze pelgrim-
toeristen die zich mengen onder 
de ‘echte’ pelgrims en die weinig 
verstaan van de solidariteit, de so-
berheid en het samenleven van die 
laatsten. In een universitaire case-
studie beschrijft Linda Alarie hen als 
mensen die vooral comfort en goed 
eten op het oog hebben en voor hun 
tablets gezeten  de mensen vergeten 
die rondom hen aan tafel zitten. 

Pierre Swalus, een doorwinterd pel-
grim en professor-emeritus aan de 
Université Cahtolique de Louvain, is 
bezorgd. Hij beseft dat je kan zeg-
gen dat  ieder de camino op zijn of 
haar eigen manier loopt en beleeft. 
Hij weet ook dat de camino’s niet 
aan de pelgrims toebehoren. En hij 
verstaat goed dat stappers een taxi 
kunnen nemen om op hun bestem-
ming te komen. 

Maar de impact van hun aanwezig-
heid op het pelgrimeren is niet min. 
De turigrino kan slaapplaatsen af-
snoepen van de pelgrim door snel-
ler aan te komen. Ook de lokale be-

volking kan anders gaan 
reageren en in iedere 
stapper in eerste instan-

tie een bron van inkom-
sten zien. Bovendien kunnen 

de contacten tussen pelgrims on-
der druk staan door de aanwezig-
heid van de turigrino. 

Het biedt stof tot nadenken over de 
toekomst van het pelgrimeren. Op 
dit ogenblik kan heil gezocht wor-
den op minder populaire routes, 
maar de vraag is voor hoelang nog, 
besluit Swalus.

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/jakobsweg-bremen-koeln/
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Pelgrimage opnieuw uitvinden

In tijden van corona kan veel níet. Noodgedwongen gaat men dan op zoek naar 
alternatieven. Soms waren die er al, soms worden ze nieuw ontwikkeld. Dat gaat 
ook op voor het pelgrimeren. Op tal van plaatsen blijken vormen van pelgrima-
ges te bestaan die kunnen dienen als alternatief voor een pelgrimstocht naar 
het verre Santiago de Compostela. Evenals de tocht naar Santiago kennen deze 
‘alternatieve’ pelgrimstochten een grote verscheidenheid aan accenten: focus op 
sportiviteit en vrije tijd, op natuur en landschap, op verleden en erfgoed, op 
bezinning en spiritualiteit of gericht op coaching en zelfontwikkeling. Veelal 
zijn ze kleinschaliger, maar niet per se minder intensief.

De Nederlandse Camino Academie gaat deze herontdekte en heruitgevonden 
pelgrimages uit eigen land nader verkennen, samen met de organisatoren van 
die tochten, pelgrims én experts.
Welke vormen van die nieuwe ‘camini’ en pelgrimspaden zijn er? Wat is het pro-
fiel van dergelijke tochten en paden die zich presenteren als pelgrimages? Wie 
zijn de organisatoren? Hoe groot is de aantrekkingskracht? Hoe kan de opkomst 
nu worden verklaard? 
 

Het project vindt online plaats en kent drie fasen: 
(a) een startpresentatie op 7 november
(b) een fase van verkenning van diverse routes waarvan de resultaten in 
  filmpjes, interviews, documentatie op de website van de Camino Academie   

 worden gepresenteerd.
(c) een slotbijeenkomst in het voorjaar van 2021 waar experts het vergaarde 
  materiaal nader bezien.

De startpresentatie op 7 november bestaat uit een introductie op het onderwerp 
door Paul Post. Daarna gaat Suzanne van der Beek in gesprek met Cecile Bögels   
(Landschap  Overijssel) over het Hilligenpad, een vijfdaagse bezinningsroute in 
Overijssel. De presentatie start om 11.30 uur en eindigt circa 12.30 uur. 
Wilt u de uitzending op 7 november online volgen dan kunt u zich aanmelden via 
het aanmeldingsformulier van de ledenvergadering op :
https://www.santiago.nl/agenda/najaarsbijeenkomst-2020/ (voor leden van het NGSJ) 
of door uiterlijk 6 november een mail te sturen naar caminoacademie@gmail.com. 
U ontvangt dan van ons de weblink voor de uitzending. 
Meer informatie over de activiteiten vindt u op www.caminoacademie.nl.

 Langs het Hilligenpad in Ootmarsum
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 Het Hilligen Huesken waar mensen al eeuwenlang bezinning en rust zoeken.
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KoRT nieuwS

Sint-Jakobsprocessie herbeleven

Dit jaar kon de Sint-Jakobsprocessie in Brussel niet doorgaan wegens corona. Van 1 juni 
2019 is het intussen geleden dat deze processie is uitgegaan. Het was een stralende 
lentedag en Ferdi Mattys maakte er een fotoreportage van. 

Nu de besmettingen opnieuw sterk verlammend werken op het verenigingsleven 
is het misschien leuk om daar herinneringen over op te halen, enerzijds voor wie 
erbij was en anderzijds geeft het alvast een aantal impressies voor wie nog wat zal 
moeten wachten tot er opnieuw zo’n activiteit kan worden georganiseerd.
De foto’s zullen tot eind 2020 op de volgende link te vinden zijn:

Virtueel op stap
Als alternatief of voorbereiding voor een pelgrimstocht kan je virtueel op stap gaan. 
Je kan je inschrijven via : www.myvirtualmission.com/events. Elke fysieke activiteit 
(wandelen, stappen, zwemmen …) wordt via Apple Health, Fitbit, Google Fit en an-
dere via gps geregistreerd. Je kan  individueel of in groep met vrienden/vriendin-
nen deze uitdaging aangaan. De inschrijving kost ongeveer 32 euro en bij aankomst 
krijg je een medaille met lint als aandenken. Grappig om onderweg de posities van 
alle deelnemers te kunnen volgen via Google Earth. 

Edgard Mertens die ons deze tip bezorgde, vertrok op 1 juni in St.-Jean-Pied-de-Port 
en heeft intussen al 536,2 km afgelegd op de virtuele weg naar Compostela.

los arcos
In september waren in heel Los Arcos per dag gemiddeld een vijftiental pelgrims. 
‘Onze herberg’ was gesloten. Voor volgend jaar wordt het afwachten hoe de pande-
mie evolueert. 
Intussen is ook de herberg in Roncevalles dicht omdat pelgrims niet langer door 
Navarra mogen trekken.

de politie, uw vriend
Nieuws uit de lokale pers 
in Pamplona. In de buurt 
van Orbaizeta, in het ge-
hucht Fábrica de Armas 
de Orbaizeta, werd een 
pelgrim geholpen die de 
weg kwijt was. Waar hij 
het pad had moeten af-
slaan naar Roncevalles, is 
hij rechtdoor blijven lo-
pen over de weg die een 
tiental jaar geleden werd 
vernieuwd. Volgens de 
politiepatrouille was de man van 58 in ‘goede staat, maar gedesoriënteerd en uitgeput’. 
De Guardia Civil bracht hem naar een herberg bij het klooster van Roncevalles.

https://www.dropbox.com/sh/95an2m74p8nr65l/AACgx_uPT3x0_-mnZGzUDWJpa?dl=0
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 Het is intussen al lang geleden dat Sint-Jakob door de Brusselse straten trok.

De Guardia Civil kent de weg naar de pelgrimsherberg. 
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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.

Media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

Miam Miam dodo

In 2021 verschijnen nieuwe edities van de Miam Miam 
Dodo, ook al zit de uitgever, Vieux Crayon,  nog met stapels 
van de editie 2020 opgezadeld. Van de Miam Miam Dodo 
worden zo’n 40.000 exemplaren gedrukt. De gidsen van 
2020 hebben nauwelijks kopers gevonden waardoor de 
uitgever met een enorme financiële kater zit opgescheept. 
De zeven auteurs die de gidsen over de wegen in Frankrijk 
en Spanje schrijven, hebben besloten ondanks alles toch 
met een nieuwe editie voor 2021 uit te pakken. Reeds 24 
jaar geeft de uitgeverij elk jaar nieuwe gidsen uit. Hopelijk 
herhaalt het scenario van 2020 zich niet meer. 

Stefan Brys stelt andalusische natuur te boek
‘Berichten uit de vallei’ van Stefan Brijs was een van 
de genomineerden op de shortlist van de Jan Wolkers 
Prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek. Het 
boek haalde de prijs niet. Die ging naar de Belgische 
boomwetenschapster Valerie Trouet met het boek  
'Wat bomen ons vertellen'. Maar pelgrims die de ca-
mino’s in Zuid-Spanje afstappen, gaan in het boek 
van Brijs zeker hun gading vinden. 

Een hommel die aan bodybuilding doet. De terreur 
van de avocado. Het seksleven van de reuzenhooi-
wagen. In ‘Berichten uit de vallei’, het vervolg op ‘An-
dalusisch logboek’, concentreert Stefan Brijs zich vier 
seizoenen lang op de natuur in het zuiden van Spanje, 
waar hij sinds 2014 woont. Vanuit zijn schrijfhut op een heuvelflank observeert 
hij het leven in de vallei en beschrijft hij met oog voor elk detail in vaak lyrische, 
soms kritische stukken, de pracht maar ook de teloorgang van wat hij door 
zijn raam ziet. Tussendoor maakt hij uitstapjes naar bekende en onbekende 
natuurgebieden in Andalusië en Extremadura en ontdekt er onder meer de 
bron van de Guadalhorce, rotsen als gestolde wolken in El Torcal, zeldzame 
knobbelmeerkoeten in Motril en duizenden flamingo’s in Fuente de Piedra. 

De Jan Wolkers Prijs is een initiatief van het radioprogramma Vroege Vogels, 
het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. 
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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/
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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. 

Een heilige die met zijn hoofd in 
zijn handen zijn eigen begraaf-
plaats zoekt, het bloed dat uit de 
zij van Jezus stroomt en in een kelk 
wordt opgevangen. Op middel-
eeuwse schilderijen gebeuren de 
vreemdste dingen.

‘Body language. Het lichaam in 
de middeleeuwse kunst’ in het 
Museum Catharijneconvent in 
Utrecht geeft een overzicht van 
deze wonderlijke opvattingen en eigenaardigheden en 
loopt nog tot 17 januari 2021.

Het menselijk lichaam is doorheen de geschiedenis een on-
derwerp van kunst geweest, maar in deze tentoonstelling 
wordt het lichaam anders dan in de Grieks-Romeinse 
periode niet als een ideaalbeeld voorgesteld. Daarom 
ook werd er in het verleden door kunsthistorici wei-
nig aandacht aan besteed. Het is Jezus, die de kwets-
baarheid van het lichaam als eerste goed aantoont 
en deze boodschap door zijn kruisdood ook aan de 
wereld verkondigt. De wond in Jezus zij vertoont een 
grote gelijkenis met een vagina, verwijzend naar de 
geboorte van de christelijke kerk uit Jezus' offer.

Maar ook andere figuren worden in deze tentoon-
stelling opgevoerd. Zoals Maria Magdalena die volle-
dig behaard wordt voorgesteld, een verwijzing naar 
haar zondige verleden. 

De expo is opgebouwd uit zeven verschillende thema’s en 
geeft een vermakelijk en leerzaam overzicht van wat in het 
hoofd en het lichaam van de middeleeuwer zoal omging.

 Bloed en melk van Jezus 
en Maria, detail van een 

triptiek met de kruisiging 
en de levensbron.

 Maria Magdalena als 
‘wilde’ vrouw

utrecht, tot 17 januari 2021
Body language. het lichaam in de middeleeuwse kunst

http://www.kbr.be
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SPiRiTualiTeiT
Pelgrimeren als vorm van spiritualiteit
Korte tijd geleden gaf Anselm Grün  een 
cursus mannenspiritualiteit, laat hij op 
zijn Facebookpagina weten. Dertig man-
nen namen daaraan deel. Op zo’n gele-
genheid hangt een aparte energie in de 
ruimte, zegt Grün. Mannen zoeken van-
daag naar vormen van spiritualiteit die 
hen kan aanspreken. Veel vormen van spi-
ritualiteit zijn hen te gevoelsmatig. Zij zijn 
op zoek naar vormen waardoor ze zich 
wel  aangesproken voelen. Pelgrimeren 
kan zo’n vorm zijn: vrij zijn van afhanke-
lijkheid, van de verwachtingen van ande-
ren, van de druk die men zich dikwijls zelf 
oplegt en ingaan in de vrijheid en weids-
heid van God. In het pelgrimeren ervaart 
men God als degene die met je wegtrekt 
uit het land van de gevangenschap en in-
treedt in het beloofde land. De Exodus, de 
uittocht uit Egypte, was voor het volk van 
Israël de beslissende Godservaring. God 
is ook vandaag degene die ons oproept 
weg te trekken van ons vaderland, onze 
stad en onze heimat. 

De eerste monniken zagen drie vormen 
van uittocht: 
•	 Wegtrekken	 uit	 afhankelijkheid,	 uit	

oude gewoontes, uit banden die inslui-
ten en weerhouden te leven. En intre-
den in mijn eigen zijn. 

•	 Wegtrekken	uit	de	gevoelens	van	het	
verleden, uit het gejammer om al-
lerhande kwetsuren, maar ook uit de 
verheerlijking van het verleden en 
binnengaan in het heden. Helemaal 
aanwezig zijn in het nu. 

•	 Wegtrekken	uit	het	uiterlijke,	het	zicht-
bare om zich op het onzichtbare te 
richten en God te zoeken. Novalis zegt: 
‘Waar gaan wij naartoe? – Steeds naar 
huis.’ We gaan in laatste instantie altijd 
naar de uiteindelijk heimat, naar God. 

Volgens Grün toont de Bijbel ons geen 
ideaalbeeld van mannen. Alle mannen 
hebben hun sterke en zwakke kanten. 
En alle mannen zijn onderweg. Dat kan 
ook ons bemoedigen. Het gaat er niet om 
perfecte mannen en vrouwen te worden, 
maar wel om de weg daartoe verder te 
zetten. Weg te gaan van valse beelden en 
steeds meer in de eigen waarheid, de ei-
gen uniciteit en het enige beeld dat God 
voor ogen heeft, in te treden. 

 Voor Anselm Grün is pelgrimeren een exodus

Met PaRCuM en KadoC-Ku leuven religies ontdekken
Geloofsgemeenschappen laten virtueel binnenkijken in hun gebedshuizen. 
De superdiverse samenleving van vandaag is een realiteit die zich weer-
spiegelt in een veelheid van religies en levensbeschouwingen. De diver-
siteit van deze gemeenschappen komt tot uiting in de geloofsbeleving, 
maar ook in hun gebruiken en objecten. Dit leidt tot een boeiende en ge-
varieerde mix van religieus erfgoed.

 Voor veel mensen is dit erfgoed onbekend. Denk maar aan rituelen bij de 
joodse eredienst of de betekenis van iconen bij orthodoxe christenen. Om 
het diverse religieus erfgoed in Vlaanderen in al zijn facetten in de kijker te 
zetten, maakten PARCUM en KADOC-KU Leuven zes filmpjes. 

 Maak kennis met een anglicaanse kerk in Knokke, een synagoge in Oosten-
de, een moskee in Zele, een protestants-evangelische kerk in Deurne, een 
orthodoxe kerk in Leuven en een  rooms-katholieke kerk in Sint-Truiden. 
Maar bovenal met het veelzijdig religieus erfgoed van de lokale geloofsge-
meenschappen.  Kennismaken? 
Klik op: https://www.diversreligieuserfgoed.be/erfgoed-virtueel-ontsloten
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zuurstof voor de ziel
Tweewekelijks kan je op de website van het 
Genootschap onder de rubriek “Zuurstof 
voor de ziel” een spirituele tekst lezen die 
ons kan bemoedigen, steunen in deze bij-
zondere 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. Klik hier. Liefst met een passende 
foto erbij. 
Opgelet! Je moet hierbij inloggen.

In Cordoba op de Camino Mozarabé ontmoeten christelijke, joodse en islamitische spiritualiteit elkaar.

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/inzenden-stukje/
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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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Vandaag op een minicamino naar oudenbosch

Gerda Maes vertelt dat haar pelgrimstocht afgelopen 
zomer in Engeland door corona helaas werd gean-
nuleerd. Na overleg wat de mogelijkheden zijn om 
toch nog in de herfst een minicamino te bewandelen, 
kwam ze tot het besluit om naar de basiliek van de H.H. 
Agatha en Barbara in Oudenbosch in Noord-Brabant te 
stappen. Het werd een zeer leerrijke vierdaagse cami-
no met heel verschillende ervaringen. 

Gerda verhaalt het als volgt: ‘Ik stapte deze keer niet al-
leen, maar in het gezelschap van drie wandelvriendin-
nen. Dit was voor mij een nieuwe ervaring op het ge-
bied van niet alleen te zijn met mezelf en mijn rugzak. 
Onderweg kwamen we interessante plaatsen tegen: 
de kolonie van Merksplas, Wortel en Hoogstraten met 
een zeer rijke geschiedenis. De natuur in Minderhout 
en Meer met stappen langs de Mark was ook zeer boei-
end. In Meersel-Dreef is een plekje waar je even tot be-
zinning kan komen en genieten van een stevige maal-
tijd bij de paters. De kers op de taart van deze camino 
was uiteraard de basiliek in Oudenbosch. Deze basiliek 
is een "lookalike" van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.  
Na een rondleiding met de gids ben je helemaal op de 
hoogte van dit prachtige bouwwerk. De basiliek trekt 
jaarlijks zeer veel bezoekers aan.

Dicht bij huis zijn er dus ook veel zeer spirituele wegen 
die het bewandelen waard zijn ...

zoeKeRTJeS

Rita Noppe laat weten dat ze nu met pensioen is en 
graag een deel van de Camino Francés zou stappen 
in 2021. Haar idee is om ergens begin april te vertrek-
ken vanuit León, dus de laatste 300 km met dagelijkse 
afstanden van een twintigtal km te lopen. Haar echt-
genoot zal haar volgen met een kleine bestelwagen. 
Als je interesse hebt om samen met Rita te wandelen, 
neem dan contact op via noppe.rita@telenet.be. 

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 Compostela. 
Maurits heeft al de datum van 12 april 2021 in zijn 
agenda geprikt. Veertig dagen later wil hij aankomen. 
Contacteer hem op zijn e-mailadres: 
mauritsdelarambelje@hotmail.com. 

De basiliek van Oudenbosch is een bescheiden kopie van de 
Sint-Pietersbasiliek in Rome.
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notodofilmfest bekroont  kortfilm over camino

Met het oog op de promotie van het Heilig Jaar 2021 via audiovisuele middelen en 
daarbij jong talent een kans te geven, wordt een ‘En El Camino’ Award uitgereikt aan 
een kortfilm die de waarden van de St.-Jacobsweg het best uitstraalt. De wedstrijd 
kadert in het Notodofilmfest 2020.

De jury zoekt naar verhalen die de emotie, de drang tot verbetering, de gastvrij-
heid, de innerlijke zoektocht, de kameraadschap, de hoop, respect en empathie, 
kortom de universele waarden die op de camino en in het leven gelden, uit uiting 
brengen. Verhalen die inspireren en uitnodigen, om de unieke ervaring van de Sint-
Jacobsweg te leren kennen.

De kortfilm die hieraan het best beantwoordt, ontvangt de  ‘En El Camino’ Award en 
een som van 1.000 euro. Inzendingen moeten vóór 17 november om 12 uur toeko-
men bij de organisatoren van het Notodofilmfest. 

Ten slotte
Pelgrims mogen niet langer door Navarra stappen. 
Maar wil je toch even in de herfstige landschappen van Navarra vertoeven? Het kan. 
Onze vrienden uit Los Arcos hebben een mooie pps doorgezonden met herfstbeelden 
in hun omgeving. Geniet mee via deze link.

https://youtu.be/1RXYgYR29nk

