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De Semana Santa, de Goede Week, vindt dit jaar plaats van zondag 28 maart tot Pasen, zondag 4 april. Als gevolg van 
de coronacrisis ziet de week er heel anders uit dan normaal. Om het rondreizen van inwoners in te dammen, werd af-
gesproken de grenzen tussen de autonome regio’s te sluiten tussen 26 maart en 9 april. Dus geen processies op Jueves 
Santo, Witte Donderdag, ook al wordt de mondmaskerplicht door sommige groepen wel heel ruim geïnterpreteerd. 
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Zaterdag 17 april Stiltewandeling
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Mijlpaal

De mijlpaal 0,00 km in Finisterre roept bij velen onder ons een emotio-
nele herinnering op. Hij betekent meestal het einde van onze camino, 
maar tegelijk ook een nieuw begin: terug naar het dagelijkse leven, zo-
veel rijker na al die ervaringen onderweg.

Voor mij breekt nu, als kersverse voorzitter van het Compostelagenoot-
schap, weer een nieuw begin aan. Luc De Bolle geeft na vijf jaar voor-
zitterschap de fakkel door. Ook in het bestuur is er enige verandering 
gekomen, maar daarover vernemen jullie in een volgende ¡Hola! meer.

Ik ben erg dankbaar voor de inzet van Luc en van de andere afscheid-
nemende bestuursleden: Ludo Van Lint, Christ’l Beyers en Jan De Proft. 
Zonder deze en de vele andere hardwerkende handen en hoofden kan 
een genootschap als het onze niet bestaan.

Al meer dan een jaar heeft ons Genootschap op de pauzeknop moe-
ten drukken. Activiteiten werden uitgesteld of afgeschaft, caminoplan-
nen opgeborgen. Maar het pelgrimsvlammetje blijft branden, zij het 
op een laag pitje in deze coronatijd. Hoopvol kijken wij de toekomst 
tegemoet: er komt een tijd waarin we weer op stap kunnen. 

Hoe een ‘postcoronacamino’ er zal uitzien, weten we nog niet, maar 
wat we wel weten is dat er hard gewerkt wordt om al die wandelaars 
en fietsers weer veilig op pad te krijgen. Misschien zijn velen zich ook 
bewuster geworden van het idee dat niet alles draait om economische 
rendabiliteit, maar dat ook de innerlijke mens meer aandacht verdient. 
Dat solidariteit, spiritualiteit, samenhorigheid en vriendschap geen 
loze woorden zijn, maar van wezenlijk belang voor ons welzijn en wel-
bevinden. Precies deze waarden dragen wij hoog in het vaandel en 
willen wij, door onze activiteiten en publicaties, delen met onze leden.

Mij wacht een zware taak die ik naar best vermogen zal vervullen. 
Samen met de andere bestuursleden gaan we er met frisse moed te-
genaan. We gaan met vereende krachten voort op de ingeslagen weg, 
altijd verder! ¡Ultreia!

Heidi Verbruggen
voorzitter

info@dewrikker.be
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hou onze coronapagina goed in het oog!!!
Ze wordt voortdurend geactualiseerd.

Te raadplegen. Klik hieronder.

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 al-
leszins geboden. 

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

 ’t Genootschap -
  nationaal

Na de amandelbomen, staan nu de kerselaars in bloei. 
Deze bomen sieren de Valle de Gallinera in de provincie Alicante. 

Toeristen komen van heinde en verre om door de vallei te rijden 
en te genieten van de bloesempracht.   

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

werkgroep Spiritualiteit

Ook al komen we nog nauwelijks uit ons kot en lijkt Compostela een verre droom 
of vage herinnering, intussen ervaren de meesten onder ons de huidige pandemie 
als een van de langste en lastigste camino’s ooit: een weg, niet door vreemde oor-
den maar door vreemde tijden. Toch kan juist deze woestijnperiode met weinig of 
nauwelijks afwisseling ons kansen bieden om als pelgrim te groeien. Pelgrimeren is 
immers niet op de eerste plaats een voet- of fietstocht, wel een groeiproces waarin 
we via bevreemding en ontmoeting met het/de onverwachte rijker weer bij onszelf 
kunnen thuiskomen: levenskunst voor een zinvolle weg, van de wieg tot het graf.

Graag biedt de werkgroep Spiritualiteit je daarvoor op regelmatige basis kleine inspira-
tievonken aan via enkele invalshoeken zoals

 VeRBeelden/VeRwondeRen 
 VeRSTillen  
 VeRdiePen  
 VeRwiJden/VeRRuiMen  
 VeRBinden  
 VeRweRKen

Vandaag staan we stil (‘verstillen’) bij een ongewoon beeld (‘verbeelden’/’verwonderen’), 
waarin een dieperliggende betekenis kan oplichten. In volgende edities laten we ook 
andere invalshoeken aan bod komen die we gaandeweg verder zullen belichten.

Zin om mee te werken? Of heb je zelf suggesties? 
Mail naar : spiritualiteit@compostelagenootschap.be.

Dit beeld van de Belgische kunstenaar Jean-Michel 
Folon, te bezichtigen in Villers-la-Ville, kan symbool 

staan voor onze innerlijke pelgrimstocht. 

http://spiritualiteit@compostelagenootschap.be
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Geen goed nieuws uit Los Arcos. De Asociación in Los Ar-
cos (onze Spaanse vrienden met wie we al jaren samen-
werken) heeft beslist dit jaar de herberg niet te openen.

De inentingen van de hospitaleros, alsook de inentingen 
van de Spaanse mensen zelf, hebben een rol gespeeld 
bij deze beslissing. Spanje zit op hetzelfde schema als 
België. Afwachten … Zullen wij nog voor de zomer in-
geënt worden?

Er speelt de grote onzekerheid, zowel van de pandemie zelf, als van de nodige infrastructuur-
werken en andere opgelegde gedragsaanpassingen (pelgrims en hospitaleros), het reisverbod 
voor buitenlandse reizigers, de ingrijpende vermindering van het aantal toegelaten pelgrims, 
enzovoort.

In Los Arcos gaan ze ervan uit dat slechts een klein aantal pelgrims in 2021 zal komen.  En dit 
zijn dan welgekomen inkomsten voor de privéherbergen, die het zeer zwaar te verduren krij-
gen. Ongeveer achthonderd pensionnetjes en andere logiesmogelijkheden in Navarra hebben 

hun deuren definitief gesloten. 

Bij onze hospitaleros is er veel begrip voor deze 
beslissing. Veel reacties in de trend van ‘zeer te-
rechte beslissing’ en ‘wij hoopten dat stilletjes’. 
Zij kijken al uit naar 2022.

Inmiddels hebben we het overlijden vernomen van 
onze hospitalero Daniël De Schutter. Hij overleed op 
19 februari. Samen met zijn vrouw Mieke Verschuere 
was hij tien jaar lang hospitalero in Los Arcos. We 
zijn dankbaar voor het mooie werk van onze goed-
lachse, met hart en ziel hospitalero, Daniël. In Los 
Arcos werd de zondagsmis voor Daniël opgedragen. 
Mieke heeft zich opnieuw als kandidaat hospitalera 
opgegeven voor volgend jaar. 

 Daniël De Schutter, hospitalero met 
hart en ziel, is in februari overleden. Met 
zijn vrouw Mieke heeft hij zich een tiental 
jaren in Los Arcos ingezet voor het onthaal 
van de pelgrims.

 Los Arcos, waar pelgrims thuiskomen. 

werkgroep hospitaleros
Zoals in vorige ¡Hola! vermeld starten we met een nieuwe werkgroep 
Hospitaleros. We willen met deze nieuwe werkgroep hospitalero-erva-
ringen verzamelen en delen. 

Aan de ene kant krijgen we van albergues regelmatig de vraag naar 
hospitaleros. Aan de andere kant vragen sommige leden ons waar ze 
ergens kunnen hospitalero zijn. De bedoeling van de nieuwe werk-
groep is die vragen te coördineren, op te sommen, te structureren, en 
daarover te communiceren. 
De werkgroep wil in het Genootschap vraag en aanbod samenbren-
gen. Ten slotte wil de werkgroep een opleiding aanbieden voor kandi-
daat-hospitaleros. Veel werk, maar met veel enthousiasme beginnen 
we eraan. Daarom onmiddellijk een dubbele oproep:
was je al hospitalero in Frankrijk of Spanje? 
Vertel je verhaal, geef je ervaringen door. 
Mail naar hospitaleros@compostelagenootschap.be.

wil je meewerken in onze werkgroep? 
Laat het ons weten via mail hospitaleros@compostelagenootschap.be 
of telefoon 0473 95 25 85.
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infopunt in Mechelen

Door de gewijzigde maatregelen van de overheid, van kracht 
tot en met zondag 25 april, ziet het genootschap zich genood-
zaakt om het infopunt in Mechelen tot dan te sluiten.
Met je vragen over pelgrimeren kun je elke woensdagavond 
om 20 uur nog steeds terecht in het Virtueel Infocafé.

Heb je nog vragen in verband met het Infopunt, mail dan naar 
infopunt@compostelagenootschap.be. Of wil je zelf je ervaring 
als pelgrim delen, lees dan meer over de werkgroep Infopunt.

Stappers en fietsers zullen even 
geduld moeten uitoefenen alvorens 

ze weer in Mechelen terecht kunnen.  
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Virtueel infocafé

Het Virtueel Infocafé is elke woensdagavond om 20 uur geopend. 
We ontmoeten elkaar via een videogesprek via Google MEET. 
Deelnemen kan je met pc, smartphone of tablet. 
Alles verloopt heel gebruiksvriendelijk.
Klik hier om te vernemen hoe het werkt.

Bovendien werd het Virtueel Infocafé opgesplitst in twee gescheiden, 
simultane sessies, een voor stappers en een voor fietsers. Maar de sessie 
voor de fietser zal in de toekomst slechts om de twee weken doorgaan. 

zijn van dienst: 
woensdag 7 april 2021  - stappers:  Jacques Tack en Chris Briké;
woensdag 14 april 2021  - stappers:  Martine Maes en Alex Cusse 
                                          - fietsers:  Luc Demeulenaere 
            en Richard Asselberghs;
woensdag 21 april 2021  - stappers:  Paul Linders en Luk Pauwels;
woensdag 28 april 2021  - stappers:  Richard Anthone en Luc Holsters 
                                           - fietsers:  Elwyn Moerenhout en Robert Truyen.

Simultane sessies voor stappers en fietsers
opgelet: de sessie voor fietsers gaat om de twee weken door.
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 Paul Linders bereidt zich voor op het virtuele infocafé.

 De gasten komen met mondjesmaat aan. 

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
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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.
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 ’t Genootschap - afdelingen

Deze activiteit zal enkel plaatsvinden als op 17 april de coronamaatregelen van de overheden wandelingen in groep toestaan. 
Als er op 17 april a.s. beperkingen van toepassing zijn op het aantal deelnemers bij een buitenactiviteit, dan zal de volgorde van inschrijving bepalend 
zijn voor de vaststelling van de deelnemerslijst. De organisator van deze activiteit houdt de ingeschreven deelnemers op de hoogte via mail.

aFdelinG liMBuRG

Bilzen (deelgemeente Munsterbilzen), zaterdag 17 april 
Stiltewandeling in het Munsterbos

We gaan wandelen in een natuurgebied. Het is geen wandeling waarbij iedereen 
moet zwijgen. Het is de bedoeling dat we kennismaken met het 'geluid van de stilte'. 
Dat betekent niet alleen genieten van de stilte, maar ook het beleven van gelui-
den eigen aan de natuur. Af en toe gaan we middels een opdrachtje stilte en geluid 
trachten te ervaren..

Onderweg pauzeren we enkele keren om te genieten van een uitzicht of een mooie 
plaats of een deelmoment. Het wandeltempo tijdens deze stiltewandeling ligt laag, 
zodat we zo goed mogelijk kunnen stilstaan bij de omgeving. 

Natuurlijk kun je in je eentje prima een wandeling in stilte maken. De meerwaarde 
van een stiltewandeling in een groep, waarin iedereen stil is, laat ons toe de stilte 
nog meer ervaren dan in ons eentje. Door de opdrachtjes leren we nog beter te let-
ten op ons gevoel en op onze omgeving. We leren al onze zintuigen open te zetten. 
Een stiltewandeling heeft namelijk ook aspecten van een mindfullness in zich, hoe-
wel het in stilte wandelen meer op de voorgrond staat dan de opdrachtjes.

In deze luswandeling (ca. 10 km) nemen we even tijd voor onszelf 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 onze bron-
nen te laten vollopen, zodat we daarna met frisse moed onze dagelijkse bezigheden 
opnieuw kunnen oppakken. 

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 horecavoorziening aan. 

De stiltewandeling gaat door op 17 april, vertrek om 11 uur aan de Remise in het Mun-
sterbos in Bilzen (deelgemeente Munsterbilzen). Het einde is 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 14 april.

mailto:afdelinglimburg@compostelagenootschap.be
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/stiltewandeling-in-het-munsterbos/
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Of we in 2021 nog op pelgrimstocht kunnen 
is een vraag die vele (aspirant-)pelgrims in-
tens bezighoudt, maar waarop er op dit mo-
ment geen sluitend antwoord mogelijk is. Al-
les zal afhangen van de ontwikkeling van de 
coronapandemie de komende maanden hier 
in België én in de landen waar de pelgrimage 
beoogd wordt.

Het ongeduld, het verlangen, de drang om 
op tocht te gaan, wordt blijkbaar alsmaar 
groter. Op de fora en de Facebookpagina’s 
over pelgrimeren wordt er volop gespecu-
leerd! Ook onze afdeling krijgt deze vragen 
van (toekomstige) pelgrims. Maar daarnaast 
krijgen we ook  geregeld vragen met betrek-
king tot het pelgrimeren an sich. Op zich niet 
verwonderlijk nu de nationale infodagen in 
de afgelopen maanden en ook in de nabije 
toekomst noodgedwongen moe(s)ten afge-
last worden.

Toch willen we als afdeling Limburg deze 
pelgrims niet in de kou laten staan en organi-
seren we voor hen een infoavond online. Die 

vervangt weliswaar niet ‘the real thing’, maar 
voorziet mogelijk in een behoefte voor wie 
zich momenteel voorbereidt op een stap- of 
fietstocht mocht pelgrimeren toch nog mo-
gelijk blijken dit (na)jaar.

Tijdens deze infoavonden gaan we niet (mee)
speculeren over de vraag of pelgrimeren dit 
jaar nog mogelijk zal zijn, maar bieden een 
programma aan waarin o.a. aspecten aan de 
orde komen zoals:
- de ondersteuning die het Compostela-

genootschap kan bieden aan kandidaat-
pelgrims;

- de pelgrimstocht opgevat als resp. een 
spirituele, culturele of sportieve onderne-
ming;

- een persoonlijke visie op pelgrimeren 
vanuit het standpunt van een pelgrim 
met ervaring met het pelgrimeren;

- concrete informatie over de voorberei-
ding van een stap- of fietstocht (mentale 
en fysieke voorbereiding, uitrusting etc.)

- concrete informatie over een aantal pel-
grimsroutes.

 

online, dinsdag 20 april én 27 april

infoavonden kandidaat-pelgrims online
nog op pelgrimstocht in 2021?

 Is het de sportieve prestatie waarnaar we op zoek gaan? 
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lees verder pagina 10



¡HOLA! nr. 129 - april 202110

Deze online activiteit wordt uitgespreid over 
2 avonden:

dinsdag 20 april 2021 van 19.30 – 21.00 u.:
plenaire sessie voor alle deelnemers waarin bo-
venstaande aspecten aan de orde komen.

dinsdag 27 april 2021 van 19.30 – 21.00 u.:
Twee parallelsessies, waarbij een groep ge-
vormd wordt door de fietsers, de andere 
groep door de stappers. In deze sessies wordt 
er specifiek ingegaan op het pelgrimeren als 
fietser, resp. als stapper. Daarnaast is er ruim 
de gelegenheid voor het stellen van concrete 
vragen. 

De deelname aan deze activiteit staat open 
voor iedereen en is gratis. Geef wel aan of je 
deelneemt als ‘stapper’ of als ‘fietser’.
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Pelgrimeren met de fiets 
Genk, zondag 9 mei 

Op basis van de recent afgekondigde, nieuwe beperken-
de coronamaatregelen verwachten we dat deze activi-
teit, aanvankelijk gepland op 24 april a.s., niet zal kunnen 
doorgaan op die datum.Hierop anticiperend hebben we 
besloten deze activiteit te verplaatsen naar zondag 9 mei 
2021. (De deelnemers die vóór deze datumwijziging in-
geschreven hebben, zijn op de hoogte gebracht.)

Het aantal pelgrims dat met de fiets pelgrimeert, is vele 
malen kleiner dan het aantal stappers. Dat geldt zeker 
voor Vlaanderen. Dit gegeven is voor ons echter geen 
reden om niet één keer een activiteit te organiseren die 
zich exclusief richt op de pelgrim-fietser. Misschien ben 
jij er een of overweeg je er een te worden en broed je op 
plannen om met de fiets te gaan pelgrimeren.

Wellicht is deze activiteit dan voor jou dé geknipte moge-
lijkheid om antwoord te krijgen op vragen als:
•	 Hoe	begin	ik	eraan?
•	 Waar	moet	ik	aan	denken?	
 Welke uitrusting heb ik nodig?
•	 Wat	zijn	de	grote	verschillen	met	stappen?
•	 Welke	routes	zijn	voor	mij	als	beginner	of	gevorderde	

het meest geschikt?
•	 Hoe	en	waar	overnachten?

In het voormiddaggedeelte gaat Albert Remans, ervaren 
pelgrim-fietser, in op bovenstaande en andere vragen. 
Hij neemt je ook mee op enkele van zijn fietscamino’s 
aan de hand van een uitnodigend beeldverslag.

Na de lunch (zelf picknick meebrengen!) maken we on-
der begeleiding van o.a. Albert Remans een fietstocht 
van ca. 45 km met vertrek- en aankomstplaats bij Genk 
C-Mine onder het motto “Kijken naar het verleden en de 
toekomst”. We fietsen in minimaal 2 groepen.

In deze nagenoeg vlakke route maken we kennis met 
een mix van erfgoed, vakmanschap en design. Verleden 
en toekomst ontmoeten elkaar in de gerestaureerde 
mijngebouwen en schachtblokken van C-Mine die een 
nieuwe creatieve invulling kregen. Diezelfde spanning 
tussen verleden en toekomst treffen we aan in het na-
tuurgebied van de Wijers waarvan 1001 vijvers in het ver-
leden een belangrijke rol vervulden ten behoeve van de 
visteelt en momenteel een recreatieve functie vervullen 
voor de ware natuurliefhebber. Als toemaatje fietsen we 
in Bokrijk nog even ‘door’ het water.

In Spanje spreekt men van een ‘bicigrino’, een ‘peregrino’ of pelgrim met de fiets.

N
ic

o 
Br

in
gm

an
s

Praktisch
De activiteit vindt plaats op een locatie in Genk dichtbij 
het station. De exacte locatie zullen we op korte termijn 
aan de ingeschreven deelnemers via mail laten weten. 
Denk aan je picknick en voorzie eventueel enige bevoor-
rading voor tijdens de fietstocht in de namiddag.
Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers 
is beperkt tot 25. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij.
Schrijf je online in op onze website (klik hier) tot en met 
woensdag 21 april.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgrimeren-met-de-fiets/
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SPiRiTualiTeiT

een paastafereel?

Zoals zovelen probeer ook ik regelmatig mijn stapschoenen aan te trekken, zeker van-
daag in coronatijden, laat Paul Van Bets, medewerker van de werkgroep Spiritualiteit, 
weten. Zo’n kleine camino in eigen omgeving is altijd een aangename afwisseling in 
een verder vaak eentonige aaneenrijging van de dagen. Zo stapte ik onlangs, het was 
een zonnige februarizondag, langs dit wel bijzonder ongewone beeld. 

Wat bezielt in godsnaam dit ooievaarspaar om zich pal boven op het calvariekruis op 
het kerkhof van Muizen te nestelen? Vlakbij heeft men nochtans een rad op een staak 
geplaatst in de hoop die vogels op andere domiciliegedachten te brengen. Dit niet om 
vrome redenen, wel om stabiliteitsproblemen te voorkomen. Het is echter boter aan de 
galg, want steevast kiezen onze steltlopers voor dezelfde plek waarbij ze elke lente hun 
nest verder en zwaarder uitbouwen. 

Naast het idyllische van dit tafereel is een vergelijking met de aanhoudende pandemie 
niet ver te zoeken. Het dorre nesthout lijkt wel een immense, loodzware doornenkroon 
(corona). Samen met de vaalgrauwe christus roept het ongewild de vele doden van het 
laatste jaar op naast de ellende en onzekerheid bij vele anderen.

Toch is niet alles kommer en kwel, vervolgt Paul. Een nieuwe dageraad kondigt zich 
reeds aan in de azuurblauwe achtergrond, nog versterkt door het ooievaarspaar he-
lemaal bovenaan. Etymologisch betekent ‘ooievaar’ naast ‘moerasloper’ ook ‘geluks-
brenger, levensbrenger’. Daarom is dit tafereel vooral een hoopvol beeld. Na elke winter 
komt een lente - na Goede Vrijdag een Pasen. Ons woord ‘Pasen’ komt van het joodse 
‘pesach’ en betekent oorspronkelijk doortocht, in zekere zin een synoniem voor cami-
no. Zoals bij elke camino wegen de laatste loodjes vaak het zwaarst, maar tegelijkertijd 
kan het ons letterlijk en figuurlijk ook perspectief schenken. Laten we ons overman-
nen door vermoeidheid, angst en daardoor vleugellam worden? Of krijgen we door de 
hoop op perspectief juist vleugels? Aan ieder van ons de keuze. Ik wens jullie van harte 
een zalige paascamino!

Wat bezielt in godsnaam dit ooievaarspaar om zich pal boven op het calvariekruis op het kerkhof 
van Muizen te nestelen?
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  Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSweGen

de virtuele herberg 
De virtuele herberg is een Facebookgroep van het Nederlandse en het Vlaamse Compostelagenootschap. 
Daar kan je heel wat korte en heel korte, recente pelgrimservaringen lezen. Ook over corona kan je een en ander opsteken. Doen. 
Klik hier.
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https://www.facebook.com/groups/genootschap
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logies langs Franse en  Spaanse pelgrimswegen

www.gronze.com
www.ephatta.com
www.wisepilgrim.com
www.mundicamino.com
www.mycaminobed.com
www.camino.xacobeo.es
www.verscompostelle.be
www.caminosantiago.org
www.voiedevezelay.eu  
www.chemindecompostelle.com
www.caminodesantiago.consumer.es
www.todosloscaminosdesantiago.com
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf
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www.gronze.com
www.ephatta.com
www.wisepilgrim.com
www.mundicamino.com
www.mycaminobed.com
www.camino.xacobeo.es
www.verscompostelle.be
www.caminosantiago.org
http://www.voiedevezelay.eu
http://www.chemindecompostelle.com
www.caminodesantiago.consumer.es
http://todosloscaminosdesantiago.com
www.alojamientoscaminosantiago.com
http://www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf
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Pelgrimswandeling Goede week, tot 5 april
achel - hoeselt - Koersel - leut - zepperen

Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt biedt in samenwerking met vijf 
dekenaten een bezinnende wandeling aan om bewust de Goede 
Week te beleven. Je kan deze bezinningstocht individueel of met 
een groep van max. 10 personen beleven, op een zelfgekozen mo-
ment tussen palmzaterdag 27 maart en paasmaandag 5 april.

Dit zijn de vijf vertrekplaatsen: 
Dekenaat Pelt: onthaalkapel van de Achelse Kluis (Kluisstraat 1, 3930 
Hamont-Achel); de onthaalkapel bevindt zich rechts van het poort-
gebouw, open tussen 8 en 18 uur; wandeling van 7 km in de vallei 
van de Warmbeek (via wandelknooppunten; kaart in tochtboekje);
Dekenaat Sint-Truiden: Sint-Genovevakerk Zepperen (Sint-Gen-
ovevaplein, 3800 Sint-Truiden); open tussen 10 en 17 uur; bewegwij-
zerde wandelingen van 5, 9 of 11 km;
Dekenaat Tongeren: kluis Vrijhern (Kluisstraat 1, 3730 Hoeselt); open 
van 10 tot 16 uur; bewegwijzerde wandelingen van 4, 6 of 8 km;
Dekenaat Genk: Sint-Pieterskerk Leut (Genieskensstraat 151, 3630 Maasme-
chelen); open van 10 tot 16 uur; bewegwijzerde wandelingen van 4 of 10 km;
Dekenaat Beringen: Koersel Kapelleke (Fonteintjestraat 18, 3582 Beringen); 
open van 9 tot 17 uur; bewegwijzerde wandelingen van 2,5 tot 7 km.

Aan de ingang van elk van deze kerken of kapellen kan je een tochtboekje 
nemen, de gids om van je wandeling een bezinning te maken. Je kan alvast 
even gaan zitten en de inleidende tekst lezen. 

In het tochtboekje staat ook de uitleg over de mogelijke wandelingen. On-
derweg hou je driemaal halt voor een bezinnende impuls. Als je met enke-
len samen stapt, kan je telkens - na een stille tijd - even uitwisselen. Aan het 
einde van de tocht kan je opnieuw even de kerk of kapel binnenlopen. Het 
tochtboekje voorziet een afsluitend moment. Via een pelgrimsboek leggen 
we een verbinding tussen alle pelgrims die er passeren. 
Het is ook mogelijk om deze wandeling in je eigen buurt te maken. Je kan 
het tochtboekje downloaden (klik hier).

 Zeven borden vertellen u over bijzondere vrouwen 
uit het Bijbelverhaal, drie uit het Oude Testament, drie 
uit het Nieuwe Testament en ten slotte Maria.

 Koerselkapel, vertrekpunt van zowel pelgrimswandeling 
als bezinningswandeling Bijbelse vrouwen. 

http://www.pelgrimswandelingen.be
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Bezinningswandeling ‘Vrouwen in de Bijbel’ 
Koersels Kapelleke

Vertrekkend aan het Koersels 
Kapelleke kan je een bezin-
ningswandeling maken in het 
thema ‘Vrouwen in de Bijbel’. 
Zeven borden vertellen u over 
bijzondere vrouwen uit het Bij-
belverhaal, drie uit het Oude 
Testament, drie uit het Nieuwe 
Testament en ten slotte Maria 
als hoogtepunt. Elk van deze vrouwen kan ons inspireren om gelovig 
in het leven te staan.
Een inleidend bord staat als vertrekpunt aan het kapelletje. Volg de 
wegwijzers langs een parcours van anderhalve kilometer door de 
mooie bossen en hou even halt bij iedere impuls. De wandeling ein-
digt waar ze vertrokken is. 

Vertrek- en eindpunt: Koersels Kapelleke, Fonteintjestraat 18, 3582 
Koersel-Beringen

PaS VeRSChenen

walking the Francigena way
Part 3 lucca to Rome

De uitgeverij Cicerone geeft een nieuwe 
gids over de Via Francigena uit. In de gids 
wordt het derde deel van de route be-
schreven, de weg van Lucca naar Rome, 
een traject van 400 km. Lucca ligt in de 
buurt van Pisa. Dit betekent dat de pelgrim 
hoofdzakelijk in Toscane op stap gaat. Ste-
den als Lucca, Siena en San Gimignano 
zijn hoogtepunten op deze uitzonderlijk 
mooie route. Maar ook Monteriggioni en 
Radicofani zijn niet te versmaden. Verder 
liggen San Miniato, San Quirico d’Orcia, 
Acquapendente, Bolsena, Viterbo en Sutri 
op de route en als afsluiter is er Rome, de 
kers op de taart. De tocht wordt opge-
deeld in achttien etappes met informatie 
over de faciliteiten die je onderweg aan-
treft, en de pelgrimsherbergen. Dikwijls 
zijn dit kloosters die op deze route goed 
vertegenwoordigd zijn. 
De Via Francigena kan je het hele jaar door 
wandelen, maar de voorkeur gaat natuur-
lijk uit naar de lente of de herfst. In de zo-
mer kan het wel eens heel warm worden. 
Alle wandelaars kunnen dit traject aan. 
De gids kost 17,95 euro. Rond deze tijd 
hoopt Cicerone de gids beschikbaar te 
hebben. De uitgever verwittigt dat de 
verzendingsduur langer dan normaal kan 
uitvallen door de coronacrisis. 

De Via Francigena loopt van Canterbury naar Rome. 
Het boek van Cicerone gidst je door het laatste deel van de tocht. 
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‘Via-Via’ van Boedapest naar Fisterra

Na jaren hard werken zijn Andrea Vitiello 
en zijn ploeg van Associazione Amici della 
Via Postumia erin geslaagd Boedapest, de 
oostelijke grens van het Romeinse Rijk, 
te verbinden met Fisterra, het westelijke 
einde van de toenmalige wereld. In sa-
menwerking met verschillende plaatse-
lijke Compostelagenootschappen werd 
een nieuwe route uitgewerkt. Vanuit Boe-
dapest gaat het langs de Via Pannonia, 
Jakobova Pot, Via Flavia, Via Postumia, Via 
della Costa Ligura, Voie Aurelienne, Via 
Tolosana, Camino Aragonés en Camino 
Francés naar Santiago de Compostela. 
Dan is er nog een toemaatje naar Fisterra. 
De weg doorkruist vijf landen en is 4100 
km lang. Niet minder dan 15 Unesco-
werelderfgoedsites worden aangedaan. 
Gele pijlen en gestileerde schelpen wijzen 
de weg. Intussen werden ook gps-tracks 
en een lijst met overnachtingsplaatsen 
opgesteld.

De eerste pelgrim die de nieuwe route 
liep, was Hazel Chang, een meisje uit Tai-
wan. Zij liep het traject op haar eentje. An-
drea meent dat de route een schitterende 
belevenis kan zijn door de grote diversi-
teit aan landen die worden doorkruist. Hij 
wijst erop dat verder gewerkt wordt aan 
de signalisatie en de onderkomens. 
De ploeg van Via Postumia stelt dat men-
sen die onderweg zijn en culturele en an-

dere belevenissen uitwisselen, essentieel 
zijn om de mentale hinderpalen binnen 
de maatschappij op te heffen. Enkel door 
het Europese bewustzijn te verhogen, kan 
er een beter Europa ontstaan en er is geen 
betere weg om dit te realiseren dan door 
onze culturele rijkdom stap voor stap te 
ontdekken. 

Het Hongaarse deel van de route, de Via 
Pannonia, is 410 km lang. Vanuit Boeda-
pest gaat het langs het Balatonmeer naar 

de Sloveense grens nabij Nemesnep. In 
Slovenië neemt de Jakobova Pot (403 
km) de route over. Dan volgen de Via 
Flavia (113 km) en de Via Postumia, ba-
kermat van deze route. Deze laatste Via 
(930 km) brengt de pelgrim van Aquileia 
over de Apennijnen tot Genua. Dan is het 
de beurt aan de Via della Costa Ligure 
(346 km) tot Menton. In Frankrijk volgt 
de route de Voie Aurelienne en de Via To-
losana; beide wegen lopen samen met de 
GR 653 en bestrijken 1176 km. Enkele ste-

den: Saint-Rafaël, Aix-en-Provence, Arles, 
Montpellier, Toulouse, Auch en Oloron-
Sainte-Marie. Met de Camino Aragonés 
(164 km), van Col du Somport naar Pu-
ente la Reina, bereik je de Camino Francés 
(858 km). Afsluiten gebeurt met de Via 
Fisterrano (85 km). Op Kaap Finisterre ligt 
de oceaan aan je voeten en kan je het stof 
van je Romeinse sandalen kloppen. 

De site van de initiatiefnemers kan je hier 
bezoeken. 

http://viapostumia.eu/camino-budapest-santiago/
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Camino ignaciano krijgt nieuwe impuls

De Catalaanse regering heeft een samenwerkingsakkoord 
gesloten met de overheden van Baskenland, La Rioja en 
Navarra om de Camino Ignaciano te promoten en verder 
uit te bouwen tegen 2022. De Camino Ignaciano loopt van 
Loyola naar Manresa, een traject van 700 km. Manresa ligt 
in de buurt van Montserrat, in het hart van Catalonië. Het 
is in 2022 vijfhonderd jaar geleden dat Sint-Ignatius vanuit 
Loyola in Manresa aankwam. Hij verbleef er geruime tijd al-
vorens zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem voort te zetten. En 
dat wordt gevierd. 

Catalonië grijpt de gelegenheid aan om heel de camino van 
Ignatius in de kijker te stellen. Daarbij wordt getracht een 
verscheiden toeristisch aanbod te creëren waarin zowel de 
natuur als het historisch, architectonisch, religieus en cultu-
reel patrimonium worden uitgespeeld. 
In het jaar 1521 verandert het leven van Ignatius die dan nog 
Iñigo heette, drastisch. Begin dat jaar is hij nog in het leger 
en verdedigt hij Pamplona tegen de Fransen. In mei raakt hij 
zwaargewond. Zijn ene been wordt verbrijzeld en het andere 
ernstig gewond. Tijdens zijn herstel leest hij noodgedwon-
gen een paar vrome boeken en beseft hij de leegheid van 
zijn bestaan. Hij overweegt zijn leven in dienst van het Rijk 
Gods te stellen.

Zodra hij hersteld is, begeeft Iñigo zich op weg naar Jeruza-
lem. Zijn eerste halte is het heiligdom in Montserrat. Daar 
legt hij zijn zwaard en dolk neer voor het altaar van Maria. 
De hele nacht brengt hij wakend door, zijn pelgrimsstaf in de 
hand. Hij trekt zich daarop terug in het naburige stadje, Man-
resa. Hij blijft er twee jaar en bedenkt er zijn Geestelijke Oefe-
ningen. Veel tijd brengt hij door in een grot dicht bij de stad. 
Het zijn beslissende maanden in zijn leven. In 1523 verlaat 
hij Barcelona om zijn tocht naar Jeruzalem verder te zetten. 

De weg die Ignatius aflegde tussen Pamplona en Manresa, veranderde zijn leven radicaal. 
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onderdak op de Via lemovicensis

Kunnen we dit jaar op pelgrimspad? Zo 
ja, wanneer en hoe? Veel lezers van de 
¡Hola! zullen zich deze vragen stellen. 
Logisch, normaliter liepen nu al enkele 
tientallen pelgrims richting Santiago.
 
Voorlopig geldt een negatief reisadvies 
vanwege COVID-19. Als we daarna op 
pad mogen, is er dan voldoende on-
derdak open? Die vraag stelde de Ne-
derlandse werkgroep Pelgrimsweg van 
Vézelay aan de overnachtingsadressen 
langs de Via Lemovicensis naar Saint-
Jean-Pied-de-Port. Vorig jaar waren er 
voldoende adressen open, behalve aan 
het begin en het eind van het seizoen. 
Hoe zal dat nu zijn, vroeg de werkgroep 
zich af?
 
Ruim de helft van de onderdakbieders 
heeft gereageerd. Daaruit bleek dat dit 
jaar meer adressen dan vorig jaar open 
zullen gaan, als … de algemene situatie 
dat toestaat. Waar, bijvoorbeeld, de pel-
grimsverenigingen langs de route vorig 
jaar de deuren van hun herbergen dichthielden, gaan 
deze dit jaar allemaal open. Dat ziet er dus goed uit!
 
Alle reacties zijn verwerkt op het portaal Voie de Vé-
zelay (klik hier). Je vindt daar een digitale kaart, tracks 
(GPX/KML), een lijst met onderdak (pdf), informatie 
over de gids, en nog veel meer.
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Licht aan het einde van de tunnel?

Als een overnachtingsadres nog niet heeft gereageerd, 
staat daar: ‘onbekend’, tenzij we weten dat het adres in 
2020 open was. Toch kan het zinvol zijn om contact op 
te nemen. Natuurlijk horen wij graag van jullie ervarin-
gen (open/dicht). Dat kan via de optie ‘feedback’, als je 
een van onze tracks gebruikt, of via ons e-mailadres: 
info@voiedevezelay.eu. Elke maand verwerken we de 

gegevens ‘uit het veld’: zo zorgen we met elkaar voor 
een up-to-date wandelservice! 

De eerste Franse pelgrims zijn inmiddels onderweg 
langs deze route. Enkele ‘zwaluwen’-met-rugzak ma-
ken nog geen zomer, maar toch … Hou moed!

https://www.voiedevezelay.eu/nl/tracks-gidsen
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nieuwe website voor Tour de Vézelay

De Tour de Vézelay is een rondwandeling van 140 km, geïnspireerd op oude en nieuwe 
pelgrimswegen. Arno Cuppen en Huberta Wierstma van de pelgrimsherberg L’Esprit 
du Chemin, hebben over deze wandelweg een nieuwe website (klik hier) opgemaakt.  
De Tour de Vézelay was al beschikbaar in het Frans en Nederlands, maar is sinds kort 
ook in het Engels ter beschikking. 

le Pèlerin organiseert Forum des Chemins

Van 9 tot 11 april organiseert het Franse tijdschrift Le Pèlerin een Forum des Chemins. 
Het forum richt zich tot pelgrims en zinzoekers. Wegens de coronapandemie vindt dit 
jaar geen fysieke bijeenkomst plaats, maar zullen een aantal webinars doorgaan. Deze 
vijfde editie van het forum omvat drie webinars waarop de deelnemers rechtstreeks 
hun vragen kunnen stellen en zeventien wandelingen. 

Webinars: 
Op 9 april vanaf 19.30 uur een webinar met de redactie van Le Pèlerin en als thema: 
Mille et un chemins de pèlerinage. Lequel choisir? Registreren: klik hier.

Op 10 april vanaf 18.30 uur een webinar met David Le Breton, antropoloog en socio-
loog, en Charlotte Jousseaume, schrijfster en journaliste. Het thema: Eloge des chemins 
pour le monde qui vient. Registreren: klik hier. 

Eveneens op 10 april, maar vanaf 20 uur een webinar met Frédéric Lenoir, filosoof, ge-
specialiseerd in religies en als thema: La marche comme expérience du sacré. Registre-
ren: klik hier. 

De webinars kosten elk 8 euro. 

Wandelingen:
Voor de wandelingen betaal je 10 euro. Die vinden plaats in diverse regio’s in Frank-
rijk. Zo staan bijvoorbeeld de streek van de calvados, Bretagne, Marne, Sarthe, Parijs, 
Yonne enzovoort, op het 
programma. In totaal 
gaat het om zeventien 
wandelingen. Ook de 
wandelingen vinden in 
het weekend van het 
forum plaats. Meer info 
op de site van het forum. 
Klik hier. 

H
an

s 
Ba

nu
s

De basiliek van Vézelay rijst op tussen de zonnebloemen.

https://www.tourdevezelay.eu/nl
https://zoom.us/webinar/register/WN_G84k2khUQmeGslhk_isaJw
https://zoom.us/webinar/register/WN_wL_DWh5OSRSUTNhimHeeDQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_P4WzioPIQI-rfWFTWcUPiQ
https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/5e-forum-des-chemins-le-rendez-vous-des-pelerins-et-des-marcheurs-en-quete-de-sens/
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Pelgrimstafel in antwerpen

Vanwege de coronapandemie gaat de pelgrimstafel in het Sint-
Julianusgasthuis in Antwerpen voor de tweede maal op rij niet 
door. Het evenement vindt plaats op Witte Donderdag. Van de ge-
legenheid wordt steeds gebruik gemaakt om ons Genootschap in 
de kijker te stellen. De Antwerpse pelgrimsherberg sluit aan op de 
kapel van het Sint-Julianusgasthuis die deel uitmaakt van de Galerij 
De Zwarte Panter. Daar vindt overigens een tentoonstelling van de 
kunstenaar Tom Liekens plaats waarin de pelgrim een prominente 
plaats inneemt. 

De vzw Sint-Julianusgasthuis ijvert om de pelgrimstafel op de Inven-
taris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed te krijgen. 
De aanvraag om officieel erkend te worden is lopend. 

 De pelgrimstafel in het Sint-
Julianusgasthuis in Antwerpen gaat 
normaal door op Witte Donderdag. 
Maar niet dit jaar. 
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De pelgrimstafel zou voor het eerst zijn gedekt in de zestiende eeuw, 
maar door wie en wanneer precies valt niet te achterhalen. Zoals op 
klassieke voorstellingen van het Laatste Avondmaal wordt de tafel 
slechts aan één zijde gedekt, met dertien borden, voor twaalf gas-
ten en voor Christus. In het midden prijkt een met boter ingesmeerd 
beeld, een ‘boteren Christus’. 

Meer info op de site van PARCUM klik hier en die van het Sint-Julia-
nusgasthuis klik hier. 

https://www.parcum.be/nl/projecten/pelgrimstafel
https://www.stjulianus.org/sintjulianus/4-sint-julianus
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Sint-Jacobskerk in Gent gooit deuren open 

De Sint-Jacobskerk in Gent heeft allicht wortels die direct op 
de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela teruggaan. 
De volksnaam 'Sint-Jacobs-in-de-meerschen' verwijst enerzijds 
naar het moerassige gebied waar in 1093 een eerste parochie-
kerk werd opgericht. Anderzijds is de naam een verwijzing naar 
de apostel Jakobus waaraan de kerk werd gewijd. Mogelijk had 
de oprichting van deze kerk en de keuze voor deze heilige, te 
maken met de passage van steeds meer pelgrims op hun tocht 
naar Compostela.

Maar de drukte van de middeleeuwen is weggevallen. Om een 
antwoord te bieden op de steeds afnemende toegankelijkheid 
van het kerkgebouw voor bezoekers, werd in 2014 de Jakobus 
vzw opgericht. Deze vzw sloot een overeenkomst met de kerk-
fabriek om het kerkgebouw te gebruiken buiten de uren van de 
eredienst. Het opzet was om van de kerk een dynamische en ac-
tieve ontmoetingsplaats te maken, zonder hierbij het mystieke 
uit het oog te verliezen. Dat gebeurde met multidisciplinaire, cul-
turele en sociale projecten. 

Sinds haar oprichting heeft Jakobus vzw al tal van muziek-
voorstellingen, tentoonstellingen en lezingen opgezet. Sinds 
de zomer van 2015 organiseert ze ook het cultuurevenement 
CHURCH. Het evenement gooit, in het kader van de Gentse Fees-
ten, de deuren van de St.- Jacobskerk open voor het brede pu-
bliek. De kerk wordt gedurende tien dagen ingevuld als cultureel 
en culinair rustpunt.

Naast nevenbestemming is er in de Sint-Jacobskerk ook sprake 
van medegebruik. Op zondagvoormiddag wordt het kerkge-
bouw namelijk gebruikt door de Orthodoxe Gemeenschap van 
de Heilige Georg. 
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 De eeuwenoude pelgrimskerk Sint-Jacob in Gent is een hedendaags kruispunt waar katholieke geloofsgemeen-
schappen en cultuur elkaar tegenkomen.
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Processierupsen op stap

Eerder dan de pelgrims zijn de processierupsen aan hun camino 
begonnen. Experts waarschuwen voor een stijging van processie-
rupsen en waarschijnlijk is dat op veel plaatsen in Spanje al te mer-
ken. Terwijl dit normaal gesproken te wijten is aan hoge tempera-
turen is dat nu heel anders. De coronapandemie heeft er namelijk 
voor gezorgd dat veel bomen geen antiprocessierupsen behande-
ling hebben gehad.

De nieuwsbrief Spanje Vandaag meldt dat experts waarschuwen 
voor een stijging van de ‘oruga procesionaria del pino’ (Thaume-
topoea pityocampa) ofwel processierupsen in de lente.

Volgens de vereniging heeft de coronapandemie ervoor gezorgd 
dat veel behandelingen van dennenbomen niet zijn uitgevoerd. 
Verder geldt een beperking op het gebruik van biociden wat de 
bestrijding van de processierupsen moeilijker maakt.

De processierups is een klein en gevaarlijk beestje dat normaal 
gesproken in groepsverband gezien wordt. Zoals de naam al aan-
geeft, lopen ze vaak over de grond in een processiestijl, achter el-
kaar aan, maar zijn ze ook in bomen en op takken te vinden. 

De zeer fijne haren van deze dieren zijn giftig en gevaarlijk. Men 
kan processierupsen vinden in zijden cocons die in pijnbomen 
hangen; hier zijn ze gevaarlijk voor de bomen, ze verwijderen alle 
naalden. Krijgen ze meer honger dan trekken ze naar de volgende 
boom waar ze vervolgens de naalden opeten. Als ze op jou of op 
je huisdier vallen, veeg ze niet af met je handen, want het effect is 
zeer onaangenaam, het veroorzaakt een grote irritatie, jeuk en pijn. 
Mensen, honden en katten kunnen in shock geraken! De haartjes 
van de rupsen blijven gevaarlijk, ook al zijn de rupsen dood. Pook 
ze niet met een stok, de haartjes vliegen rond en blijven gevaarlijk. 
Men kan ze het beste verbranden zodat de haartjes niet meer kun-
nen rondvliegen.

Corona heeft ervoor gezorgd dat de bestrijding van de processierups in Spanje wat achterwege is gebleven. 
Pelgrims kunnen ze op hun weg verwachten. 
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KoRT

herberg in augy-sur-aubois viert feest

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de 
pelgrimsherberg 'Nos Repos' op de Ja-
kobsweg en GR 654 in Augy-sur-Aubois, 45 
km ten zuidwesten van Nevers, werd ge-
opend. Vele Vlaamse en Waalse pelgrims 
hebben de herberg op hun tocht bezocht. 
Ook veel Vlaamse hospitaleros waren er 
aan de slag.

De initiatiefnemers van deze herberg zijn 
de Nederlanders René en Hanny Heinrichs. 
Met een team van hospitaleros en het 
bestuur van de Stichting Vriendenkring 
Pelgrims refuge 'Nos Repos' willen ze het 
twintigjarige bestaan van de herberg vie-
ren. Ze durven dit aan in het vertrouwen 
dat eind juni veel beperkingen, ook in 
Frankrijk, opgeheven zijn. Op zaterdag 26 
juni starten ze met een eucharistieviering 
uit dankbaarheid. Daarna wordt er lekker 
gegeten en volgt een concert in de kerk. 

Bij de refuge wordt het feest voortgezet. 
Op zondag staat nog een activiteit op het 
programma voor hen die blijven. Wil je er-
bij zijn? Neem dan contact op met René 
Heinrichs via zijn e-mailadres: 
reneheinrichs@hotmail.com.

iconografie van de jacobalia

De ‘Iconografie van de jacobalia van België’ is uit. 

Cécile Hoskens, Martin Kellens (†) en Philippe Poppe hebben 
een lijvig geïllustreerde encyclopedie van jacobalia van Bel-
gië samengesteld. Het boek is tweetalig. Het inventariseert 
meer dan 1500 voorwerpen van Sint-Jakob de Meerdere zoals 
standbeelden, glasramen, schilderijen, liturgische gewaden en 
voorwerpen, evenals de kerken met als patroonheilige Sint-
Jakob in België. Het werk kost 65 euro. Bestellen kan via de pel-
grimswinkel van het Genootschap. Klik hier. 

Muziek uit de Codex Calixtinus in pelgrimswinkel

In ‘De Pelgrim’ nr. 144 kon je een artikel over de Codex Calixti-
nus van Dirk Aerts lezen. Daarin kon je onder meer lezen: “Ook 
inzake muziekgeschiedenis is de Codex Calixtinus een belang-
rijke bron. Hij bevat heel wat gezangen die vaak voorzien zijn 
van neumen, een vorm van muzieknotatie waaruit later het 
notensysteem is ontstaan.” 

Wil je nader kennismaken met deze muziek? Welnu, dat kan 
heel eenvoudig. Onze pelgrimswinkel biedt een cd (16 euro) 
aan, verzorgd door het koor Psallentes. Dat brengt veertien 
polyfone liederen uit de Codex Calixtinus. Interesse? Klik hier. 

Het koor Psallentes brengt op deze cd veertien polyfone liederen uit 
de Codex Calixtinus.

https://compostelagenootschap.be/product/iconografie-van-de-jacobalia-van-belgieiconographie-des-jacobalia-en-belgique/
https://compostelagenootschap.be/product/jacobuscodex-calixtinus/
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davidsfonds Cultuurreizen biedt camino aan

Davidsfonds Cultuurreizen heeft met de Camino del Norte een buitenbeetje in haar 
aanbod opgenomen. De organisatie is gekend van haar hoogstaand reisaanbod 
met gerenommeerde gidsen. In het reisaanbod zitten citytrips, cruises, rondritten 
… maar een voettocht is een uitzondering. 

Davidsfonds volgt de Camino del Norte doorheen Spaans Baskenland, Cantabrië en 
Asturië. Tijdens de tocht wordt Bilbao bezocht, evenals de grot van Altamira. Het 
einddoel is Oviedo. In totaal wordt 110 km afgelegd op zes dagen. De dagafstand 
ligt tussen 11 en 25 km. Tijdens de tocht wordt de bagage vervoerd zodat je enkel 
met een dagrugzak op stap moet. Meer info in de reisbrochure (klik hier). 

Fort te koop

Dit fort in de buurt van A Coruña ligt op je te wachten. Het meer dan 200 jaar oude 
fort kost 3 miljoen euro, maar je krijgt er een stevig stulpje voor op een grond van 
3 hectare omgeven door natuur. De zee en de bossen liggen binnen bereik. Een 
naam heeft je optrekje al: Castillo del Cardenal. Het heeft een oppervlakte van 2700 
m2 waarvan 700 m2 door de woning in beslag wordt genomen. De woning is ver-
deeld in negen ruimtes met verschillende woonkamers met open haard, gewelfde 
plafonds, twee slaapkamers met eigen badkamer, keuken, kelder, fitnessruimte en 
wasplaats. 

Naast de vier binnentuinen heeft de woning of het fort een put met eigen water-
bronnen. Het fort heeft een directe toegang via trappen naar de zee, en tot twee 
inhammen met fijn zand en een eigen grot. De woning staat te koop bij Idealista. 
Klik hier voor meer foto’s en informatie. 
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De Camino del Norte volgt de noordkust van Spanje

Je hart verloren aan Santiago? Een optrekje in A Coruña wacht op je. 

https://www.cultuurreizen.be/nl/reisbrochure
https://www.idealista.com/pro/thesingularspace/inmueble/92604185/


¡HOLA! nr. 129 - april 202126

Media-
eRFGoed-
TenToonSTellinGen-
ConCeRTen

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.

antwerpen, tot 4 april 2021
dog Years in de zwarte Panter

De Heilige Christoffel met een hondenkop! Voor ons misschien beledigend maar in 
de orthodoxe kerk een traditionele voorstelling. Omdat er over Christoffel niet veel 
bekend is, zijn er heel wat legenden rond zijn figuur ontstaan. Een ervan is, dat hij 
afkomstig zou zijn uit het land der Cynocefalen (Grieks voor hondskoppigen). 

Voor Tom Liekens een aanleiding om op vraag van het programma ‘Iedereen be-
roemd’ bij de rubriek “Het Lam Gods” een keuze te maken voor het paneel van de 
pelgrims die worden aangevoerd door de reus Christoffel, de patroonheilige van 
de reizigers. 

Liekens heeft daarvoor een heel eigen beeldtaal en techniek ontwikkeld. Hij ge-
bruikt zwart-wit afdrukken van houtsneden die hij in collages bij elkaar brengt. Het 
geheel straalt op die manier vooral grimmigheid uit. Christoffel krijgt de kop van 
een Duitse herder en zwarte laarzen. Zijn begeleider is een gewone Duitse herder 
die de bezoeker aankijkt.

Deze VRT-opdracht en de actuele gebeurtenissen inspireerden hem echter tot de 
uitwerking van dit thema in heel wat ander nieuw werk onder de titel ‘Dog Years’.  
De coronatoestanden, de rellen rond de Black Lifes Matter-beweging, de dreiging 
en de angst krijgen een neerslag in muilkorven en gevechtsuitrustingen. Mensen 
lijken wreder dan dieren. Imkers in hun typische pakken verwijzen naar de massale 
bijensterfte. Het geheel krijgt een agressief (Violent Times) maar ook een surreëel en 
apocalyptisch karakter. De voorgestelde natuur lijkt een decor. De verzameling toont 
ons de relatie tussen mens en dier of concreter het dierlijke in de mens en het mense-
lijke in het dier. Wat bezielt een mens om zijn macht over de dieren te demonstreren?
Liekens’ werken zetten aan tot bezinning over hoe de mens met de natuur omgaat. 

Dieren staan ook centraal in het tweede deel van de tentoonstelling. Wonderkamers, 
vissers en circussen. Leeuwen, olifanten, tijgers worden geëtaleerd, maar met een 
dierentemmer die het onderspit delft.

Wat deze tentoonstelling bovenal illustreert is in welke verwarrende tijden we van-
daag leven.   Info DE Zwarte Panter? Klik hier. 

De Antwerpse pelgrimsherberg sluit aan op Galerij De Zwarte Panter. 
De pelgrim die Tom Liekens uitbeeldt, krijg je er liefst niet op bezoek. 
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http://www.dezwartepanter.com/
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Sint-amands, tot 30 mei 
Jacques Vilet: landschappen van de Schelde

De Via Scaldea volgt voor een groot deel de oevers van de Schelde. Vandaar 
dat de tentoonstelling van Jacques Vilet in het Emile Verhaerenmuseum in 
Sint-Amands een mooi beeld kan geven van een deel van deze route. In de 
tentoonstelling gaat het van bron naar monding, terwijl pelgrims eerder de 
tegenovergestelde route gaan volgen om in Compostela te geraken. 
Wars van het anekdotische, laat Vilet zich vooral inspireren door het land-
schap, de vlakten en de vergezichten. In precies gekadreerde zwart-witbeel-
den neemt hij ons mee langs de stroom. De rivier zelf kreeg echter niet de 
hoofdrol. Die gaat naar de velden en wegen, de horizonten en lijnen in het 
landschap. 
De tentoonstelling wordt ondersteund door poëzie over de Schelde, onder 
meer van Marie Gevers en Benno Barnard. Dat Jacques Brel zijn ‘plat pays’ 
zingt, kan je je wel voorstellen. 

Zoals zovele fotografen van zijn generatie heeft Jacques Vilet (Doornik, 1940) 
zijn eerste stappen in de wereld van de fotografie gezet als autodidact. Hij 
heeft nooit een academische opleiding gevolgd, maar naast zijn professio-
nele activiteiten (o.m. als wiskundeleraar) heeft hij een artistieke loopbaan als 
fotograaf ontwikkeld. Jacques Vilet is vooral bekend als landschapsfotograaf. 
Zijn werk is vertegenwoordigd in de belangrijkste fotomusea, vooral in België 
en Frankrijk. Een van zijn laatste realisaties was een opgemerkte reeks, Le bord 
du jour, over het eiland Rügen in Duitsland (2019).

De foto’s van Vilet geven geen echt verhaal weer, maar zetten meer aan tot 
reflectie en bezinning. Er zit ook stilte en traagheid in zijn werk: de Schelde, 
‘un long fleuve tranquille …’ Het is geen toeval dat Jacques Vilet zich meer 
beschouwt als een dichter dan als een journalist. De foto's met de landschap-
pen van de Schelde werden opgenomen in een boek: Escaut Source Océ-
an (1991).
De tentoonstelling is open tijdens weekends en feestdagen (11-18 u.) of via 
reservatie tijdens de week.
Meer info: klik hier. 

Als fotograaf heeft Jacques Vilet de Schelde gevolgd van bron tot monding. In precies gekadreerde zwart-
witbeelden neemt hij ons mee langs de stroom.

http://www.emileverhaeren.be/nl


¡HOLA! nr. 129 - april 202128

 lezersbrieven, Blogs en zoekertjes

Begeleider/chauffeur mobilhome gezocht

Graag zouden we met twee fietsers (62 en 63 
jaar oud) de Westelijke St.-Jacobsroute rijden in 
september 2021.
Vertrek in Hechtel (Limburg). We denken onge-
veer een maand onderweg te zijn. We zijn op 
zoek naar iemand die onze mobilhome gaat be-
sturen. Aangezien het om een camper van meer 
dan 3,5 ton gaat, is een rijbewijs C1 vereist.
Stuur gerust een e-mail naar: 
ernstcuppens@me.com of klik hier.

Fietsen naar Rome

Véronique Hertleer (58) wil – hopelijk 
- vanaf 1 juli 2021 per fiets vertrekken 
richting Rome. Véronique wil onderweg 
op zoek gaan naar rust en schoonheid in 
de natuur. De terugkeer verwacht ze te-
gen 20 augustus. Zij zoekt een vrouwe-
lijke reisgezel. Contact met Véronique 
maak je via onze website (klik hier). 

Met de carrix onderweg 

Sol Mannens uit Brugge kan niet lang 
meer stappen met een rugzak op de 
rug. Daarom wil zij een carrix, een een-
wielige kar, aanschaffen. Zij heeft on-
dertussen een producent in het zuiden 
van Frankrijk gevonden, maar zou graag 
het toestel eens uittesten alvorens tot 
aankoop over te gaan. Kan iemand 
daarbij helpen? Neem contact op met 
Sol via e-mail: sol.mannens@telenet.be 
of telefoneer: 0494 45 97 41. 

Westelijke St.-Jakobsroute

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/fietsen/compostelafietsroute-west/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/bekijk-zoekertje/?id=129660
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/bekijk-zoekertje/?id=132573
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Ten SloTTe

ode aan mijn blauwe stapschoen

Enkele jaren terug waren mijn blauwe stapschoe-
nen mijn dichtste vrienden, laat Pia Verleye we-
ten. Ze droegen haar op de Camino Francés, de 
Via de la Plata, de Camino Podiensis en op vele 
stapdagen tussendoor.
Helaas, ze raakten opgebruikt, maar weggooien 
viel haar moeilijk. Tot ze dit bedacht:

Ode aan mijn blauwe stapschoenen

O schoen die mij bracht
 overal waar ik stappen wou.
Ach schoen 't is  nu met jou
 niet meer te doen.
Je echte taak of doel
 heb ik nu opgegeven.
Graag geef ik jou een tweede leven.
Je begon aan mijn zool te knagen
 moe van mijn voeten te dragen.
Kilometers lang was mijn voet
 bij jou geborgen,
 tot het niet meer kon.
Nu mag jij rusten in de zon
 en hoef je enkel
 voor mijn viooltje te zorgen.
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