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Foto van de maand 
Spanje kende een barre start dit jaar. Corona sloeg ongenadig toe. Bovendien viel er de eerste weken overvloedig sneeuw. 

Daarna volgden de laagste temperaturen ooit om de maand af te sluiten met zware neerslag. Samengevat: pelgrim blijf (nog even) in uw kot.



¡HOLA! nr. 127 - februari 20212

 

KalendeR GenooTSChaP

Maandag 22 februari  
Start leercyclus: Maak van je smartphone een gps
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Start online-inspiratieavonden
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Start leercyclus: Maak betere foto’s met je smartphone

Zaterdag 13 maart Stiltewandeling  
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Filomena en haar gevolg teisterden Spanje

De storm Filomena zorgde voor historische sneeuwval 
en de laagste temperaturen ooit in Spanje. Geen weer 
om een pelgrim door te jagen, luidt het dan.

Terwijl Madrid begin januari onder een wit sneeuwtapijt 
verdween, was het in andere delen van Spanje nog erger. 
In Noord- en Centraal-Spanje sneeuwde het nog veel 
meer dan in de hoofdstad. En meer in het zuiden gutste 
de regen neer en beukten de golven op de kust. Verschil-
lende rivierbeddingen die er normaal gesproken droog 
bij liggen, kregen nu een massa water te verwerken en 
dreigden buiten hun oevers te treden. Naast de regen 
had men aan de Costa del Sol ook te maken met een erg 
wilde zee en golven van 4 meter hoog. 

Nadat Spanje in de ban van de enorme sneeuwval was 
waardoor steden als Madrid en Toledo compleet platlagen, 
kregen de Spanjaarden te maken met extreme koude. 
Nog geen dag nadat op 6 januari de laagste tempera-
tuur ooit in Spanje werd gehaald met -34,1 graden in de 
provincie Lerida (Catalonië), sneuvelde dat record alweer. 
In de provincie León (Castilië en León) werd op 7 januari 
een minimumtemperatuur gemeten van -35,8 graden. De 
temperatuur werd gemeten in de Picos de Europa door 
het weerstation Vega de Kiordes op een hoogte van 1872 
meter. Beide metingen gebeurden door niet-officiële 
meetstations en zullen daarom nooit in de statistieken 
voorkomen. Maar ook officieel ging het er hard aan toe. 

Aeme, het Spaanse KMI, tekende in verschillende regio’s 
temperaturen tot 18 graden onder nul op en maakte 
zelfs gewag van -25,4 graden in Bello (Teruel). Code 
oranje en rood waren gedurende verschillende weken 
niet uit de lucht.

En na Filomena kwamen Gaetan, Hortense en Ignacio.  
Deze stormen zorgden voor zeer sterke windvlagen van 
meer dan 120 km/uur. Vooral de autonome regio Galicië 
had veel last van Hortence met enorm hoge golven van 
meer dan 8 meter. 

Ondertussen woedde de coronapandemie op volle 
kracht. Het ene recordaantal besmettingen na het an-
der sneuvelde. Tot 40.000 besmettingen op een dag  
werden geregistreerd. Het aantal dodelijke slachtof-
fers steeg boven de 50.000. Elke regio nam autonoom 
maatregelen om de epidemie in te dammen. Verplicht 
dragen van mondmaskers, avondklok, sluiting horeca, 
telewerk, sluiting van al dan niet-essentiële winkels, be-
perking van verplaatsingen en samenscholingen, … we 
zijn er intussen ook al mee vertrouwd geraakt.

 Op sneeuw is Madrid helemaal niet voorbereid. 

info@dewrikker.be
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help ons aan een correct adressenbestand

In ons gegevensbestand houden we voor elk lid drie adressen bij, 
die mogelijk van elkaar kunnen verschillen:

1. Het adres van het lid. Dit adres geef je op wanneer je je lid 
maakt.  Het is  ook  het adres waarop  je  ons tijdschrift ‘De Pelgrim’ 
ontvangt.  Je vindt het eveneens op  de facturen en betalingsbe-
wijzen voor je lidinschrijving. Nadat je je aangemeld hebt op onze 
website vind je dit adres onder ‘Ledenzone’ -> ‘Mijn account’ -> ‘Mijn 
lidinschrijving’.

2. Het facturatieadres. Dit adres vind je op de facturen en be-
talingsbewijzen van je aankopen in onze webshop, maar het kan 
verschillen van het adres van je lidinschrijving. Nadat je aangemeld 
bent op onze website vind je dit adres onder ‘Ledenzone’ -> ‘Mijn 
account’ -> ‘Adressen’. Door bij ‘Factuuradres’ op ‘Bewerken’ te klik-
ken kun je dit adres ook wijzigen. Wil je dit adres ook voor je de lidin-
schrijving te gebruiken - zie hierboven - dien je onderaan het formu-
lier waarop je het adres wijzigt, het vakje naast ‘Gebruik dit adres ook 
voor de lidinschrijving’ aan te vinken.

3. Het verzendadres.  Aan  dit adres  sturen we je aanko-
pen in onze webshop. Dit adres laat je best leeg, behalve wanneer je 
een bestelling doet voor iemand  op een ander adres. Dan kun 
je dit adres opgeven bij het uitchecken in de webshop. Na je aan-
melding op onze website vind je dit adres onder ‘Ledenzone’ -> ‘Mijn 
account’ -> ‘Adressen’.  Klik bij ‘Verzendadres’ op ‘Bewerken’  om  dit 
adres te wijzigen.

Volledige instructies om je adressen na te kijken en te verbeteren vind je op https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/12/account_beheren.pdf.

1.

Deze leidraad verduidelijkt wat je allemaal kan bekijken, be-
heren en aanpassen in je persoonlijk account.

Waar vind ik Mijn account? Ga naar onze website
https://compostelagenootschap.be. Helemaal rechts boven-
aan boven de menubalk zie je Ledenzone. Klik op Ledenzone
en kies Mijn account. Je gaat naar je persoonlijke pagina.

LEIDRAAD - JE ACCOUNT BEHEREN

Op je persoonlijke pagina met het Overzicht zie je aan de
linkerzijde een aantal keuzemogelijkheden. Hieronder vind

je een korte omschrijving wat je ermee kan doen. Op de
volgende bladzijden vind je elk onderdeel toegelicht.

In Bestellingen vind je je aankopen in onze webwinkel, maar - zeer belangrijk - ook de ‘aankoop’
van je gezinslidmaatschap bij het genootschap.

In Lidmaatschappen vind je de rollen terug, die je hebt binnen het genootschap. Je hebt steeds de
rol van Lid (van je gezinslidmaatschap). Doe je vrijwilligerswerk in het genootschap, heb je ook de
rol Vrijwilliger gekregen.

In Gezinsleden vind je elk gezinslid terug dat lid is van het genootschap.

In Lidinschrijving vind je je gezinslidmaatschap.

In Adressen kan je je adresgegevens beheren.

In Accountgegevens kan je o.a. je wachtwoord wijzigen.

In Downloads zal je in de toekomst bv. aangekochte e-books kunnen downloaden.

https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/12/account_beheren.pdf.
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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 aan-
vatten? Dat is en blijft een uiterst 
moeilijke vraag. We moeten leven 
met grote onzekerheden en voor-
zichtigheid is alleszins geboden. 

Voor meer info zijn er tal van sites, 
zij kunnen je op weg zetten of juist 
thuis houden.  

 ’t Genootschap -
  nationaal

Na de overvloedige sneeuwval 
werd het berekoud.  

https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/07/covid-a4-eng.pdf.
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels.
www.rtve.es
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nieuwS Van heT GenooTSChaP

Statutaire ledenvergadering
Op 27 februari gaat de algemene vergadering van de vzw Vlaams 
Compostelagenootschap door. Dit is de jaarlijkse statutaire le-
denvergadering waarop alle effectieve leden worden uitgeno-
digd.  Door de coronamaatregelen kan deze vergadering niet in 
het DPC in Mechelen doorgaan. Deze vergadering zal nu digitaal 
verlopen. De effectieve leden worden geïnformeerd hoe zij op 
een correcte wijze kunnen deelnemen.

Leden die zich willen kandidaat stellen om effectief lid te worden, 
kunnen per brief of via mail hun kandidatuur indienen bij de se-
cretaris Luc Holsters, uiterlijk 20 dagen vóór de Algemene Verga-
dering, tot 7 februari dus.

Alleen effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor het 
bestuursorgaan (raad van bestuur). Dergelijke kandidatuur kan 
ingediend worden bij de secretaris tot uiterlijk 8 dagen vóór de 
algemene vergadering, tot 19 februari dus.

Pelgrimszegen
Met spijt heeft de raad van bestuur beslist om 
de Pelgrimszegen, gepland op 27 maart, te an-
nuleren. Verleden jaar was dit ook al het geval. 
De coronamaatregelen laten niet toe om drie-
honderd pelgrims in de kathedraal in Mechelen 
te verwelkomen en te zegenen. Dat zou onver-
antwoord zijn.

De werkgroep Spiritualiteit denkt aan een alter-
natief en zal hierover volgende Hola berichten. 
Heb je een suggestie, laat zeker weten.

de Pelgrim - feestnummer
Verhalen onderweg naar Santiago

In 2020 bestond het Vlaams Genootschap van San-
tiago de Compostela 35 jaar. Om dit te vieren heeft 
de redactie van het tijdschrift De Pelgrim een fees-
telijk nummer uitgebracht. Daartoe verzamelde ze 
65 getuigenissen van pelgrims die hun bijzondere 
plekje op de camino beschrijven. Het resultaat is 
een staalkaart van wat pelgrims onderweg naar 
Santiago ervaren en met zich meedragen eens ze 
terug thuis zijn. Prachtige foto’s begeleiden de ver-
halen. De redactie van dit nummer was in handen 
van Dirk Aerts, Ria Bruggen, Luc De Bolle, 
Jos Verluyten en Mia Voordeckers.

Voor 144 bladzijden hartverwarmende lectuur be-
taal je 5 euro. Het werk is verkrijgbaar in de winkel 
van het Genootschap.Het is al even geleden dat we van het koor Adalard van Aubrac tijdens de Pelgrimszegen konden genieten. 
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Het infopunt in Mechelen staat zowel stappers als fietsers met raad en daad bij. 
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 infopunt in Mechelen (op afspraak)

Gepland is dat het infopunt in Mechelen enkel op 13 en 27 februari 
2021 in de voormiddag vanaf 10 uur zal open zijn. Afspraken zijn 
mogelijk om 10, 11 en 12 uur.  Maar als de vraag toeneemt zijn aan-
passingen daarin steeds mogelijk.  Voor de meest recente informatie 
over de openingstijden van het infopunt kan je terecht op de web-
site via deze link. Er zullen dan twee informanten met stapervaring 
en een met fietservaring aanwezig zijn. De locatie is het Diocesaan 
Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen. Bij een 
bezoek dienen uiteraard de coronamaatregelen gerespecteerd te 
worden. Overigens kan je nog steeds op woensdag met al je vragen 
over pelgrimeren terecht in het Virtueel Infocafé.

Een afspraak is noodzakelijk! Kom zeker niet naar het infopunt in 
Mechelen zonder vooraf een afspraak te boeken. Dat kan op de 
website via deze link. 

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn: 
op zaterdag 13 februari 2021: Jean Smeets, Madeleine Pinxten en Dirk Vermeiren
op zaterdag 27 februari 2021: Martine Maes, Alex Cusse en Emmanuel Velghe
De schuingedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring.

Voor info over deze vrijwilligers en hun camino-expertise ga je op de website 
naar de pagina van het infopunt. Op die pagina staat onderaan bij elke infopun-
ter: 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 medewerkers altijd met zijn/haar e-mailadres. Een enke-
le keer staat er ook een telefoonnummer. Je kan dus ook gewoon vragen stellen 
door een mailtje te sturen.

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

Het Virtueel Infocafé gaat elke woensdagavond om 20 uur open. We ontmoeten mekaar  tijdens een 
videogesprek op  ZOOM. Deelnemen kan je met pc, laptop, smartphone of tablet via deze link. Laat je 
zeker niet afschrikken, want alles verloopt erg gebruiksvriendelijk.

Zijn van dienst:
woensdag 3 februari 2021: Dees Van Caeyzeele en Luc Holsters 
woensdag 10 februari 2021: Jacques Tack en Chris Briké
woensdag 20 januari 2021: Luc Demeulenaere  en Alex Cusse
woensdag 27 januari 2021:  Paul Linders en Luk Pauwels
De schuingedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring.

Reacties op je deelname aan het Virtueel Infocafé kan je steeds melden aan de redactie van ¡Hola! 
op hola.redactie@compostelagenootschap.be. 

Paul Linders helpt zijn gasten tijdens het Virtueel Infocafé. 
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https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
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 ’t Genootschap - afdelingen

aFdelinG liMBuRG

inspiratieavonden – Twee weken op de camino

Zes weken, drie maanden of nog langer onderweg zijn op een van de vele pelgrimswe-
gen is (nog) niet weggelegd voor iedere pelgrim met onrustige wandel- of fietsbenen. 
Werk, gezin, sociale of maatschappelijke verplichtingen laten zich vaak moeilijk vereni-
gen met een ‘afwezigheid’ van deze omvang.

Of je stelt je vragen zoals: kan ik een lange tocht lichamelijk wel aan, of ga ik na een 
tweetal weken geen last krijgen van heimwee, of is dat wel allemaal te betalen, of gaat 
zo een lange tocht niet vervelen na enkele weken …? Ook de onzekerheden die sa-
menhangen met de huidige coronapandemie, zijn voor sommigen een reden om niet 
te kiezen voor een lang verblijf in het buitenland.

Misschien herken je je wel in deze vragen of heb je nog andere bedenkingen die je 
weerhouden van een ‘grote’ camino, terwijl je bij jezelf toch een bepaalde onrust of ver-
langen ervaart om de stap naar de pelgrimage te zetten. Wel, dan is deze activiteit een 
geknipte gelegenheid voor jou om kennis te maken met het pelgrimeren langs routes 
die een afstand van 200 km niet overschrijden en gemakkelijk te doen zijn in 10 à 14 da-
gen. Overigens, ook voor de ‘ervaren’ pelgrim kan zo een kortere, minder drukke, dichter 
bij huis liggende, maar wellicht nog onbekende route, een welkome afwisseling zijn.

De afdeling Limburg was van plan een bijeenkomst een inspiratieavond over deze the-
matiek in Genk te organiseren op 24 februari. De evolutie van de coronapandemie laat 
echter niet toe om een fysieke bijeenkomst te houden. Daarom gaat deze activiteit, zo-
als voorzien in ons plan B, online door en gespreid over 3 avonden.

Woensdag 24 februari om 19.30 uur online via Zoom
Route: De Via Limburgica / Via Monastica (België)

Woensdag 3 maart om 19.30 uur online via Zoom
Route : De Voie des Capitales (Frankrijk)

Woensdag 10 maart om 19.30 uur online via Zoom
Route: Walk of Wisdom (Nederland)

Voor alle duidelijkheid: je hoeft slechts 1maal in te schrijven ook al ben je van plan om 
aan 1 of  2 of alle 3 de bijeenkomsten deel te nemen. Iedere deelnemer krijgt de dag 
vóór elke avond, een e-mail met een link die je naar de online bijeenkomst leidt, samen 
met een eenvoudige leidraad hoe videovergaderen werkt.

De opbouw van elke avond is als volgt:

19.30 – 20.10 uur: presentatie van de route
20.10 – 20.15 uur: pauze
20.15 – 20.45 uur: het panel beantwoordt de vragen van de deelnemers

Schrijf je hier online in tot en met zondag 21 februari.

De Via Limburgica start in Thorn (NL) om zich via de provincie Limburg kort voor Namen te 
vervoegen met de Via Monastica, die je vervolgens naar de grens met Frankrijk in Rocroi brengt.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/inspiratieavond-voor-nieuwe-en-ervaren-pelgrims/
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Momenteel fotografeer je eerder met 
je smartphone dan met een klassiek fo-
totoestel. 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 fotografi-
sche 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). Wie dat 
wenst kan op een later, nog vast te stel-
len tijdstip, deelnemen aan een praktijk-
bijeenkomst van één dagdeel. Voor alle 
duidelijkheid: je neemt dus deel aan elk 
webinar. Je krijgt de dag voorafgaand 
aan elk webinar een e-mail met een link 
die je naar de online bijeenkomst van ‘s 
anderendaags leidt.

Voor de deelnemers die (nog) niet vertrouwd zijn met online bijeenkomsten is er 
een ‘oefenbijeenkomst’ voorzien waarin de basisvaardigheden voor het gebruik van 
Zoom uitgelegd worden.

Een webinar onvoorzien gemist? Geen nood, je kunt het betreffende webinar op 
een later tijdstip online opnieuw bekijken, maar interactie met de presentator is dan 
niet mogelijk.
Tijdens de webinars leer je de technische mogelijkheden van je toestel (beter) be-
nutten. Je krijgt tips en suggesties over belichting (sluitertijd, ISO), binnen versus 
buiten fotograferen, wel of niet zoomen, burstopnames, HDR-opnames, panorama-
foto’s, standpunt (perspectief), onderwerpkeuze en compositie. Ten slotte besteden 
we enige aandacht aan de nabewerking van de foto in het toestel.

Deelname aan de latere praktijkbijeenkomst is mogelijk voor wie dat wil, doch uit-
sluitend bedoeld voor deelnemers aan de webinars.

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 op maandag 1 maart van 19.30 - 20.45 uur
 Webinar 2 op maandag 15 maart van 19.30 - 20.45 uur
 Webinar 3 op maandag 29 maart van 19.30 - 20.45 uur

Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Enkel leden kunnen deelnemen. Snel inschrijven is de boodschap. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 30.
Deelname is gratis. Een donativo mag.

Schrijf je hier online in tot en met woensdag 24 februari 2021. 
Vul je voornaam en familienaam in. Druk op de verzendknop onderaan. Klaar.

Maak betere foto’s met je smartphone! 
nieuwe sessies!

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/maak-betere-fotos-met-je-smartphone-nieuwe-sessies/
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De huidige smartphones zijn volwaardige 
vervangers van de klassieke gps-toestel-
len. 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 down-
loaden op elke vermelde pelgrimsweg. 
Bekijk als voorbeeld de rubriek gps-tracks 
op de steekkaart van de Via Limburgica. 
Sommigen hebben nog wat koudwater-
vrees om ermee aan de slag te gaan. Be-
grijpelijk! Het gebruik van navigatie op je 
smartphone vraagt een beetje oefening 
en soms wat hulp van ‘buitenaf’.

Vandaar een leercyclus. Wegens de coro-
namaatregelen kiezen we voor drie op el-
kaar voortbouwende online opleidingen 
(webinars). Wie dat wenst kan op een la-
ter, nog vast te stellen tijdstip, deelnemen 
aan een praktijkbijeenkomst van één 
dagdeel. Voor alle duidelijkheid: je neemt 
dus deel aan elk webinar. Je krijgt de dag 
voorafgaand aan elk webinar een e-mail 
met een link die je naar de online bijeen-
komst van ‘s anderendaags leidt. Voor 
de deelnemers die (nog) niet vertrouwd 
zijn met online bijeenkomsten is er een 
‘oefenbijeenkomst’ voorzien waarin de 
basisvaardigheden voor het gebruik van 
Zoom uitgelegd worden.

Een webinar onvoorzien gemist? Geen nood, je kunt het betreffende webinar op een 
later tijdstip online opnieuw 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 smart-
phone, bij het instellen van de juiste profielen, het downloaden van kaarten, tracks en 
routes en uiteraard het navigeren, eens je een track hebt geïnstalleerd. Deelname aan 
de latere praktijkbijeenkomst is mogelijk voor wie dat wil, doch uitsluitend bedoeld 
voor deelnemers aan de webinars. Je krijgt hierbij de kans om resterende onduidelijk-
heden opgehelderd te krijgen en je maakt een wandeling in de directe omgeving aan 
de hand van een track. Na de wandeling bespreken we jullie ervaringen.

Opmerking: de lesgever baseert zich in de webinars op het gebruik van de smartphone. 
Voor bezitters van een iPhone wordt er voor een beperkt aantal onderdelen ook terug-
gekoppeld naar de iPhone. Dat geldt echter niet voor alle aspecten die aan bod komen.

Praktisch
 Webinar 1 op maandag 22 februari van 19.30 - 20.45 uur
 Webinar 2 op maandag 8 maart van 19.30 - 20.45 uur
 Webinar 3 op maandag 22 maart van 19.30 - 20.45 uur

Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Enkel leden kunnen deelnemen. Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelne-
mers is beperkt tot 30. Een ruim aantal van de beschikbare  plaatsen is reeds ingenomen 
door deelnemers die bij de eerste cyclus vorig jaar, wegens volgeboekt, op de wachtlijst 
terechtkwamen.
Deelname is gratis. Een donativo mag.

Schrijf je hier online in tot en met woensdag 17 februari. 
Vul je voornaam en familienaam in. Druk op de verzendknop onderaan. Klaar.

Maak van je smartphone een gps! 
nieuwe sessies!

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/maak-van-je-smartphone-een-gps-nieuwe-sessies/
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Bilzen, zaterdag 13 maart 
Stiltewandeling in het Munsterbos

Voel jij ook regelmatig dat de stress de overhand neemt?
Wil je graag meer rust ervaren in je hoofd?
Verlang je ernaar meer in contact te komen met wat er in je lichaam leeft?
Verlang je naar meer ontspanning?
Hou je van de natuur en wil je jezelf wat ‘kwaliteit-tijd’ cadeau doen?

Kom dan mee wandelen in het Munsterbos, in stilte. Door in stilte te wandelen hoor 
je meer, zie je meer, voel je meer, proef je meer, rondom jezelf, maar ook in jezelf. 
Alleen en toch samen met anderen en verbonden met de natuur. De luswandeling 
(ca. 10 km) die we maken, gebeurt in stilte. Even tijd voor jezelf in het bijzijn van 
anderen. Niet afgeleid door gesprekken of de drukte en de verhalen in ons hoofd. 
Gewoon even zijn. Even niet denken aan beslommeringen in het leven, aan proble-
men, het verleden of de toekomst. Even tijd voor de stilte. Even tijd om jouw bron-
nen te laten vollopen, zodat je daarna met frisse moed je dagelijkse bezigheden 
opnieuw kunt oppakken. Onderweg pauzeren we af en toe voor een ‘deelmoment’ 
of voor een korte (aandachts-)oefening die je helpt om échte voeling te krijgen met 
de natuur, zo ook met je innerlijke natuur.

Voorzie stevig schoeisel en kies voor kleding waarmee je (even) op de grond kunt 
zitten. Zet bij de aanvang van de wandeling je smartphone uit. Voor één keer zijn 
honden niet welkom op de wandeling. Tijdens de wandeling doen we geen horeca-
voorziening aan. Na afloop kunnen we even napraten in brasserie Remise, gelegen 
bij de start- en aankomstplaats. 

De stiltewandeling gaat door op 13 maart, vertrek om 11 uur aan de Remise in het 
Munsterbos in Bilzen. Einde voorzien rond 15 uur. 
Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be. 

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. 
Enkel leden en hun gezinsleden kunnen deelnemen.
Schrijf je hier online in tot en met woensdag 10 maart. 

In Japan hebben ze de heilzame werking van de natuur al lang geleden ontdekt. ‘Shinrin Yoku’ 
ofwel ‘bosbaden’ helpt hen hun dagelijkse beslommeringen rustig te laten wegebben.

Je kunt ook even stilstaan en je aandacht richten op één object.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/stiltewandeling-in-het-munsterbos/
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iconografie van de jacobalia van België

Cécile Hoskens, Martin Kellens en Philippe Poppe hebben een lijvig geïllustreerde 
encyclopedie van jacobalia van België samengesteld. 

De Iconografie van de jacobalia van België inventariseert meer dan 1500 voorwer-
pen van Sint-Jakob de Meerdere zoals standbeelden, glasramen, schilderijen, litur-
gische gewaden en voorwerpen, evenals kerken met als patroonheilige Sint-Jakob.
Met de hulp van meer dan 800 mensen heeft Cécile Hoskens bijna alle foto’s ter 
plaatse kunnen fotograferen. Al deze personen staan in het dankwoord vermeld. 
Het boek is tweetalig opgesteld in het Nederlands en het Frans. Dat België veel jaco-
balia rijk is, mag blijken uit het feit dat het boek niet minder dan 678 bladzijden telt. 
Het bestaat uit drie delen:
•	 Een	inleiding	met	de	geschiedenis	van	Sint-Jakob,	algemene	informatie	over	ker-

ken en kapellen, uitleg over de camino’s door België en andere heiligen met de 
pectenschelp als symbool. 

•	 Het	iconografisch	gedeelte	met	meer	dan	1500	gefotografeerde	en	gedocumen-
teerde voorwerpen ingedeeld per provincie, stad of dorp.

•	 De	index	van	de	steden	en	een	geselecteerde	bibliografie.	

Geïnteresseerd in deze uitgave? 
Bezorg naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres en het aantal 
gewenste exemplaren aan Cécile Hoskens, Stanislas Leclefstraat 8, 2600 Berchem, 
cecile@jacobalia.be 
Of bestel je boek via de website: https://jacobalia.be/.

De uitgave die de belangstelling van veel leden van ons Genootschap zal wegdra-
gen, kost 50 euro tegen voorintekenprijs. Dat bedrag dient gestort op rekeningnum-
mer BE72 0637 0075 5216 van Philippe Poppe, met als mededeling: “Iconografie van 
de jacobalia van België”.

De volledige opbrengst gaat naar volgende goede doelen:
•	 Belgisch	Centrum	voor	Geleidehonden	vzw
•	 Koningin	Paola	Kinderziekenhuis	Antwerpen
•	 Zusterkens	der	Armen	vzw	Rusthuis	Sint-Jozef	Antwerpen

De publicatie is voorzien begin maart 2021. 
Je krijgt een e-mail waar en wanneer je het boek kan afhalen.

https://jacobalia.be/
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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.
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https://www.facebook.com/groups/genootschap
www.gronze.com
http://chemindecompostelle.com
http://www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf
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
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www.caminodesantiago.consumer.es
www.caminosantiago.org
www.camino.xacobeo.es
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.gronze.com
http://todosloscaminosdesantiago.com
www.verscompostelle.be
www.wisepilgrim.com
www.mundicamino.com
www.mycaminobed.com
www.ephatta.com
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nieuw VeRSChenen

België-Parijs leidt pelgrim door noord-Frankrijk  

Met deze gids start de pelgrim aan de Sint-Jakobskerk in Doornik om 
287 km en 12 dagtochten later te eindigen aan de Sint-Jakobstoren 
in hartje Parijs. Onderweg stapt hij/zij door Cambrai, Saint-Quentin 
en Compiègne. Na elke etappe volgt een opsomming met overnach-
tingsmogelijkheden en de vermelding of er winkels en andere voor-
zieningen zijn. Ten slotte vermeldt de gids per traject historische en 
culturele feiten. De routebeschrijvingen en andere informatie wordt 
eerst in het Frans, daarna in het Engels weergegeven. Door het boek 
gaat het ‘saaie’ Noord-Frankrijk er meteen helemaal anders uitzien. 
Mooie landschappen, een verrassend cultuurpatrimonium en gedre-
ven genootschappen kunnen voor een boeiende tocht zorgen.  

Het boek ontstond uit een samenwerking van vier Sint-Jakobsvereni-
gingen (Association Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, 
Saint-Jacques en Boulangrie, Confrérie des Amis de Saint-Jacques de 
Compiègne, Compostelle 2000), terwijl het gemeentebestuur van 
Sarcelles voor speciale ondersteuning zorgde. 

Het boek kost 15 euro en is verkrijgbaar in de Pelgrimswinkel. Klik hier.

https://compostelagenootschap.be/product/chemin-de-compostelle-way-of-st-jamesbelgique-paris-belgium-paris/
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heilig Jaar loopt tot eind 2022

Tijdens de openingsceremonie van de Heilige 
Deur van de kathedraal in Santiago de Com-
postela op 31 december 2020, werd bekend-
gemaakt dat het Heilige Jaar 2021 verlengd 
zal worden met een extra jaar tot 31 decem-
ber 2022. Een  gezant van paus Franciscus, 
nuntius Bernardito Auza, las het decreet van 
de paus aan het einde van de liturgie in de ka-
thedraal voor. Aartsbisschop Julián Barrio van 
Compostela bedankte de paus. 

De verlenging heeft alles te maken met COVID-19. Door de verlenging van het Heilig 
Jaar is een grotere spreiding van het aantal bedevaarders mogelijk waardoor men 
hoopt dat alles binnen de perken van de sanitaire maatregelen kan blijven. 

In een Heilig Jaar, een jaar waarin de feestdag van St.-Jakob (25 juli) op een zondag 
valt, kunnen gelovigen een volle aflaat verkrijgen wanneer ze door de Heilige Deur 
de kathedraal van Santiago betreden en het graf van de apostel bezoeken, terwijl 
ze de mis bijwonen en de sacramenten, de biecht en de communie, ontvangen. De 
volle aflaat houdt in dat alle zonden worden vergeven. Het vorige Heilig Jaar viel in 
2010, elf jaar geleden. Met een regelmaat van achtereenvolgend 11, 6, 5, 6, 11, 6 …
jaar is er een Heilig Jaar. Over een eeuw gezien gaat het om 14 keer.  

Het feit dat een Heilig Jaar twee jaar duurt is uiterst zeldzaam. Het is eerder gebeurd 
in 1938. Toen werd een Heilig Jaar gevierd omdat dit in 1937 niet kon doorgaan als 
gevolg van de Spaanse Burgeroorlog. 

In 1885 was er een Heilig Jaar na het verschijnen van de pauselijke bul Deus Omni-
potens van paus Leo XIII. In dit document erkende de paus de authenticiteit van de 
relikwieën van de apostel Jakobus en van zijn leerlingen Theodorus en Athanasius en 
nodigde hij de wereld uit op pelgrimstocht naar Compostela te gaan. En die oproep 
viel in vruchtbare grond.

Na 2021 vallen de volgende heilige jaren in 2027, 2032, 2038, 2049 en 2055. 
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driekoningentocht 2021 verlengd

De Driekoningentocht van KWB en Tochten van Hoop wordt verlengd 
tot 20 februari. Tijdens de Driekoningentocht wordt de route gevolgd 
die door Brussel naar Compostela leidt. Heel wat beelden en kentekens 
in de stad verwijzen naar die route. Vanuit verschillende richtingen ko-
men er wegen bijeen in Brussel om dan verder naar het zuiden richting 
Compostela te lopen. 

Door de coronamaatregelen ging de jaarlijkse Driekoningentocht van KWB 
niet op één dag door, maar werd ze gespreid over de periode van 3 tot 9 
januari. Die periode is intussen verlengd tot 20 februari. Dit laat toe de wan-
deling individueel of ‘in je bubbel’ af te leggen. Vertrekpunt is het station 
Brussel-Centraal en het eindpunt is het station Brussel-Zuid. 
De deelname is gratis. 

Na registratie krijg je een mail met een link waarmee je de route kan 
downloaden op je smartphone of tablet. Voor gezinnen werd een kin-
derzoektocht samengesteld.  Registreren doe je via:
https://programma.kwbeensgezind.be/inschrijving-driekoningentocht/. 
Na registratie ontvang je een bevestigingsmail met de route.

In Brussel ontdek je de vertrouwde schelp richting Compostela. 

KoRT

aantal pelgrims 85 procent lager
De impact van coronapandemie liet zich vorig jaar sterk voelen op het aantal pelgrims. Het 
aantal compostela’s lag in 2020 met 50.905 op amper 15,5 procent van de 347.585 die er in 
2019 werden toegewezen. Daarmee kwam een abrupt einde aan de jaarlijkse groei van het 
aantal pelgrims. Er vond ook een andere, opmerkelijke verandering plaats: het aantal man-
nelijke pelgrims lag met 55,8 procent, boven het aantal vrouwelijke (44,2 procent). Een jaar 
lagen die cijfers respectievelijk op 49 en 51 procent. 

Fiets- en wandelbeurs

De Fiets- en Wandelbeurs Gent 
zal dit jaar naar verwachting 
plaatsvinden op 1 en 2 mei. Dat 
zal ook het geval zijn voor de 
E-bike Challenge en de Mount 
Expo. De drie activiteiten gaan 
door in Flanders Expo Gent. 
Het daaropvolgende weekend 
(7 en 8 mei) gaat de Fiets- en 
Wandelbeurs in Utrecht door 
evenals de E-bike Experience. 
Deze activiteiten gaan door in 
Jaarbeurs Utrecht.

Op vorige Fiets- en Wandelbeurzen was het 
Genootschap steeds prominent aanwezig. 

https://programma.kwbeensgezind.be/inschrijving-driekoningentocht
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het Jaar van de Trage weg

Het jaar 2020 werd willens nillens het ‘Jaar van de Tra-
ge Weg’. Door de coronamaatregelen ontdekten meer 
mensen dan ooit hoeveel deugd het doet om dicht bij 
huis te kunnen wandelen en fietsen. Toen de lockdown 
telkens weer werd verlengd, baanden meer en meer 
mensen zich een nieuwe weg. Soms langs paadjes die er 
letterlijk al eeuwen liggen. 

De bezoekerscijfers van de website Trage Wegen, het 
aantal downloads van routeapps, de stroom vragen 
over niet meer toegankelijke paden, vlogen de hoogte 
in. Ben je zelf een gebruiker van deze wegen, dan heb je 
vast gemerkt dat je steeds meer gezelschap kreeg tus-
sen maart en december. Het was bij momenten koppen 
lopen op de trage wegen. Een verdere uitbouw dringt 
zich op. Wil je meewerken aan het trage wegennetwerk? 
Raadpleeg de site. 

Johann Van Rossum schrijft over zijn camino’s

In 2015 fietste Johann Van Rossum solo vanuit Oosterhout (NL) naar 
Santiago de Compostela. Hij had niet de bedoeling hierover een boek te 
schrijven maar toch kwam het ervan. 

‘Onzevaders en Weesgegroeten’ werd zijn debuut. En hij had de smaak 
van pelgrimeren en schrijven te pakken. 
In 2019 wandelde hij met zijn hond de Camino Primitivo. Dat verhaal ein-
digde even voorbij Lugo op een onprettige manier. Johann schreef er het 
boek ‘Camino Primitivo con perro’ over. 
Zijn plan om in 2020 opnieuw samen met zijn hond naar het graf van 
St.-Jakobus te lopen, moest hij helaas uitstellen. Wil je kennismaken met 
het werk van Johann, contacteer hem via johannvanrossum@gmail.com. 
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Onder de coronamaatregelen floreren de Trage Wegen. 

https://www.tragewegen.be/
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waar je zin in hebt
droogkomische verhalen met een vleugje melancholie

In de hete zomer van 2015 liep André Brouwer van zijn woonplaats 
Alkmaar naar Santiago de Compostela. In ruim honderd korte verha-
len neemt de hoofdredacteur van de Jacobsstaf – het pelgrimstijd-
schrift van onze noorderburen - je mee op zijn reis. Een boek over ver-
trouwen, vriendschap, verbondenheid, aanvaarden, niet oordelen, 
bezit als ballast, onverwachte hulp als het tegenzit, ontvangen wat 
moeilijker is dan geven, loslaten, maar vooral over ontmoetingen.

Met de Française Marie-Anne als echtgenote voor één dag, met pel-
grim Fenneke als vrouw voor één nacht, met de Duitse Jetta op wie 
hij een beetje verliefd werd. En nog veel meer mensen met hun leuke 
en minder gezellige kanten en eigenaardigheden. 

Het boek – 176 p. leesplezier - is te bestellen via deze link.

Media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

Corona! opgelet!
Musea openen de deuren, maar er gelden altijd beperkende maatregelen: maximum aan-
tal bezoekers, op voorhand reserveren, maximum bezoektijd enzovoort. Raadpleeg daar-
om steeds de website van het museum.

Villers-la-Ville, tot 21 februari 2021

In de abdij van Villers-la-Ville heeft men twintig sculpturen van Jean-Michel Folon samenge-
bracht. Hier vindt de confrontatie plaats tussen de beelden en de schoonheid van de histori-
sche omgeving. Als bezoeker vind je er de afwisseling van de herfst- en winterkleuren en de 
spiritualiteit van de oude cisterciënzerabdij. De beelden worden gekenmerkt door frontaliteit 
en lichamelijkheid. Ze doen ook denken aan de primitieve kunst van de Etrusken of de Cycladen 
en zelfs van indiaanse totems.
Een aanrader dus in deze coronatijden, want veilig in openlucht.

Eigenlijk ben ik geen schilder, geen tekenaar, geen affichemaker, 
geen schrijver, geen graveerder.
Ik ben abstract noch figuratief. Ik behoor tot geen enkele school.
Ik streef er niet naar om in een of andere kunstgeschiedenis te figureren.
Ik heb niets uitgevonden, want ik heb alles te danken aan iedereen.
Ik begrijp mijn beelden niet, en iedereen mag ze begrijpen zoals hij wil.
Ik heb alleen geprobeerd mijn eigen dromen vast te leggen, in de hoop 
dat anderen er die van hen aan vastknopen.' 
Folon

Jean Michel Folon, geboren in Ukkel in 1934, is in Vlaanderen 
niet zo bekend. Zijn werk is enorm veelzijdig maar moeilijk in 
één stijl vast te pinnen. Het is poëtisch, gemengd met humor, 
fantasie en pathos. Hij was een veelzijdig artiest die zich vooral 
op actuele thema’s richtte zoals racisme, mensenrechten, mi-
lieu, globalisering en dergelijke. Maar uit zijn werk straalt steeds 
hoop, zo belangrijk voor de volgende generatie. 
Meer info, klik hier.

https://www.bol.com/nl/p/waar-je-zin-in-hebt-107-dagen-stappen-naar-santiago-compostela/9300000020525100/?bltgh=onTh9-nQYrQUyGhnRrhDeA.1_4.7.ProductImage
https://villers.be/nl/expo-folon
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In onze wereld waar de wetenschap het heeft overgenomen van de 
religie, is heiligen aanroepen om tegenslag te overwinnen iets uit een 
ver verleden. Voor de middeleeuwer die de verklaring voor het onver-
klaarbare bij God legde, was een heilige een tussenpersoon. Hij of zij 
was zelf een mens geweest die hinderpalen moest overwinnen. Op 
die manier kon dat leven wel eens overeenkomsten vertonen met het 
eigen leven. Een leger van heiligen stond dus klaar om ons mensen te 
beschermen tegen allerlei kwalen en tegenslagen. Parcum in Leuven 
geeft je een overzicht van geneesheiligen en de soms grappige ritue-
len en gebruiken. Een aanrader.

Verbind wat bij elkaar hoort

Heilige Ziekte Symbool

1. H. Cornelius A. tandpijn a. hond

2. H. Apollonia B. echtelijke ruzies b. zwaard

3. H. Dymfna C. pest c. hoorn

4. H. Rochus D. hopeloze gevallen d. strop

5. H. Rita E. stuipen e. roos en voorhoofdwonde

6. H. Godelieve F. geestesziekte f. tang

1.E.c. / 2.A.f. / 3.F.b. / 4.C.a. / 5.D.e. / 6.B.d.Antwoord op de vraag waarmee we dit artikel begonnen: 

leuven, tot 21 februari 2021
op hoop van zegen in Parcum

In de permanente opstelling 'This is not a collection' sta je oog in 
oog met topstukken en bijzondere objecten uit de eigen collec-
tie van Parcum. Van geestelijke medicijnen tot wassen oortjes en 
religieuze kitsch. In een frisse opstelling krijg je een beeld van de 
enorme rijkdom aan religieus erfgoed in Vlaanderen.

Op zeer verschillende manieren hebben mensen uiting gegeven 
aan hun geloof. Het ongrijpbare grijpbaar proberen maken. Met 
heel uiteenlopende objecten tot gevolg. De opstelling bundelt ze 
en vertelt zo een verhaal over de zoektocht naar zingeving, over 
alle tijden en culturen heen.
De opstelling bekijkt religieus erfgoed door een hedendaagse 
bril. En gaat dieper in op de betekenis en context ervan. Laat je 
verrassen door de veelzijdigheid, herkenbaarheid en actualiteit 
van religieus erfgoed.

Niet vergeten! Plan je bezoek. Dat kan via deze link.

Voor elke kwaal is er wel een heilige
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https://www.parcum.be/museum/op-hoop-van-zegen
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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 opmaak van de web-
site ben je een manusje-van-alles. Van vele disciplines 
ken je iets, geen enkele hoef je tot in de diepte te beheer-
sen. Heb je ook maar een van onderstaande vaardighe-
den of wens je enkele aan te leren, dan ben je onze man 
of vrouw om de huidige vrijwilliger bij te staan en te ver-
vangen tijdens vakantie 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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op stap met Ronny

Ronny Tuerlinckx wil ons graag laten kennismaken 
met een weinig gekende, weinig betreden, maar - 
naar eigen zeggen - o zo charmante, korte camino in 
Frankrijk. Hij heeft de route in twee trajecten afgelegd.  
Het gaat om de route van Cluny naar Le Puy-en-Velay : 
totaal 315 km, goed voor 14 stapdagen. De route volgt 
achtereenvolgens de GR 73 en GR 3.
 
Een vertrekpunt als Cluny is al een klepper. De bene-
dictijnerabdij van Cluny was in de middeleeuwen van 
het grootste belang voor de ontwikkeling en de be-
zieling van de bedevaart naar Compostela. Ontelbare 
kloosters en hospitalen werden onder toezicht van de 
monniken gebouwd langs o.a. de Camino Francés. De 
abdijkerk was 187 meter lang.
 
Het is daarom zeer aannemelijk dat dit traject van Cluny 
naar Le Puy-en-Velay een belangrijke aanlooproute was 
richting Compostela. Bewijs daarvan de reeks van char-
mante romaanse kerkjes en kapellen, al dan niet versierd 
met fresco's, ondergrondse cryptes en beeldhouwwer-
ken. Deze camino is weinig betreden en je hebt alle tijd 
om van al dit fraais te genieten. Kleine dorpjes, veeteelt 
afwisselend met bossen en wijnbouw, maken de weg 
onvergetelijk. Je loopt door de regio van de Haute-Loire, 
dus soms tot 1000 m hoogte. 

Cluny is een bijzondere aanloopplaats 
voor een camino naar Santiago.
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Fris in de lente, aangenaam in de herfst, zegt Ronny. 
Hij hield halt in: Cluny - Tramayes - Ouroux - Proprières - 
Le Cergne - Charlieu - Saint-Haon le Chatel - Saint-Jean 
/ Saint-Maurice - Saint-Germain Laval - Montverdun - 
Montbrison - Marols - Leignec - Retournac - Saint-Vin-
cent - Le Puy-en-Velay. 
Voor slaapplaatsen ben je aangewezen op B&B’s, boer-
derijen en kleine hotelletjes.
 
Om je bij de weg te houden is er een handige gids van 
de Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
klik hier. 

https://boutique.ffrandonnee.fr/sentiers-vers-saint-jacques-de-compostelle-lyon-cluny-le-puy
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op de fiets met Richard 

Richard Asselberghs laat ons kijken in 
de blog over zijn fietstocht van Duffel 
naar Santiago. Hij noemt zijn tocht ‘De 
omweg naar Compostela’. Die naam is 
zeker terecht. Hij zocht na de doorreis 
door Frankrijk via de oostelijke route in 
Spanje de Camino de Levante op.  Met 
meer dan 3000 km op de teller beland-
de Richard in Santiago. Zijn verhaal vind 
je via de website van ons Genootschap 
onder de rubriek ‘In pelgrimsblogs gras-
duinen’. Daar kan je via deze link recht-
streeks naartoe gaan. Rita Noppe laat weten dat ze nu met pen-

sioen is en graag een deel van de Camino 
Francés zou stappen in 2021. Haar idee is 
om ergens begin april te vertrekken vanuit 
León, en de laatste 300 km met dagelijkse 
afstanden van een twintigtal km te lopen. 
Haar echtgenoot 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 stap-
maat (m/v) om de Camino Francés te 
lopen van Saint-Jean-Pied-de-Port tot 
Santiago de Compostela. Maurits heeft de 
datum van 12 april 2021 al in zijn agenda 
geprikt. Veertig dagen later wil hij aanko-
men. Contacteer hem op zijn e-mailadres: 
mauritsdelarambelje@hotmail.com.

Lieven Heyse wil dit jaar de Camino Por-
tugués vanuit Porto lopen. Eerder heeft hij 
al de route door het binnenland gevolgd 
en daarom gaat hij nu de kustweg op. Bij 
zijn vorige tocht liet hij zich leiden door het 
boek van John Brierley over deze route. 
Aangenaam verrast door de landschap-
pen en de route wil hij in april opnieuw 
op stap gaan. Hij mikt daarbij op een tocht 
van 21 april tot 5 mei 2021. Ben je geïnte-
resseerd om met Lieven op stap te gaan, 
mail hem dan op lievenheyse@gmail.com. 

Chris Van Sante heeft er met haar echt-
genoot, Frans Averhals, een lange pel-
grimstraditie opzitten. Met het overlijden 
van haar man en een verhuis in het voor-
uitzicht wil ze graag het trekkersgerief het 
huis uit.  Geïnteresseerd in een rugzak, 
slaapmatje … ? Neem contact op met 
Chris, die in de buurt van Brugge woont, 
via chris.pelgrim2@gmail.com .

Thuisblijvers gezocht
Jan Onsia en zijn vrouw Kitty Van den 
Bogaert hebben twee jaar geleden ge-
pland om van half april tot ten laatste 
half juli met de fiets naar Compostela te 
trekken. Zij hebben een vraag: ‘We zijn 
van plan het rustig aan te doen, waar 
het mooi is, blijven we plakken. Maar we 
hebben thuis: een poes, twee ezels, drie 
schapen en een stel kippen die moeten 
verzorgd worden; niet zo veel werk per 
dag, maar het moet gebeuren. Boven-
dien hebben we graag dat ons huis ‘be-
woond’ is tijdens onze afwezigheid. Dus 
als jullie betrouwbare mensen weten 
die bijvoorbeeld door verbouwingen of 
andere zaken een tijdelijk onderkomen 
nodig hebben of gepensioneerden die 
gewoon bereid zijn om drie maanden 
'house-sitting' te doen, laat het weten. 
We willen zo snel mogelijk weten dat we 
kunnen vertrekken. We wonen landelijk 
in de regio Bonheiden–Rijmenam op 1 
1/2 ha met een natuurreservaat achter 
onze grond:   fietsen en wandelen kun 
je langs de Dijle, Cassenbroek, Mechels-
broek.
Er zal altijd iemand bereikbaar zijn bij 
vragen en dergelijke:   onze buurman 
en de kinderen, maar niemand heeft de 
kans om de hele tijd hier te zijn. Jan On-
sia kan je bereiken op  0495 28 05 39 of 
via mail: janonsia@gmail.com. 

zoeKeRTJeS

Op zoek naar een stap- of fietsmaat? Een zoekertje kan je op weg helpen. 
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1610466950032-33a429cd-ed00

