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Beste vrienden,

Nu we zicht hebben op meer versoepelingen kunnen we stilaan 
terug ontwaken uit onze gedwongen winterslaap. Maar zolang 
de situatie nog niet stabiel is, blijven we best nog een beetje 
voorzichtig met plannen maken.
Ik doe een warme oproep aan de afdelingsverantwoordelijken 
om te kijken of er langzaamaan weer initiatieven kunnen geno-
men worden. Voorlopig kunnen we enkel activiteiten in open 
lucht plannen. Het is nog even afwachten wanneer binnenacti-
viteiten weer kunnen doorgaan.
Onze klassieke wandel- of fietstochten kunnen uiteraard al, 
voorlopig met maximum 25 personen in club- of verenigings-
verband. Klim op de fiets of trek je wandelschoenen aan. Met de 
zomer in aantocht kan dat geen probleem zijn! Maar waarom 
geen kleine openluchtvergadering met de werkgroep van de 
afdeling? Dat kan met maximum tien personen. Het zal deugd 
doen om in mekaars fysieke aanwezigheid te brainstormen 
over de toekomst. Misschien hebben jullie zelf ideeën om een 
buitenactiviteit voor de afdeling op poten te zetten. Laat het 
ons weten, zo kan je anderen inspireren.
Nu de vaccinaties vlot verlopen zijn er misschien pelgrims hun 
ingevroren caminodroom voorzichtig aan het ontdooien. Infor-
meer je goed vooraleer je naar het buitenland vertrekt, bijvoor-
beeld via onze website (klik hier).                                
Als je zeker wil spelen kan je op onze verschillende inlandse via’s 
aan je trekken komen, die zijn best de moeite waard! Alle mooi 
uitgegeven gidsen zijn nog te koop in onze webwinkel waar je 
als lid korting krijgt (klik hier). Ook de nodige gps-tracks kan je 
vinden op onze website. Misschien ook een idee om in groeps-
verband te doen?
Ik wens jullie alvast veel planplezier en nog meer deugd van de 
hernieuwde ontmoetingen! ¡Buen camino!

Heidi Verbruggen
Voorzitter

info@dewrikker.be
https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/
https://compostelagenootschap.be/winkel/page/4/
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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

Travelsafe leidt je naar en uit Spanje
Het Spaanse Bureau voor het Toerisme, onderdeel van het 
Ministerie voor Toerisme, heeft de website Travelsafe in 
het leven geroepen, helemaal gewijd aan informatie voor 
de nationale en internationale reiziger en de coronaregels 
waarmee rekening dient gehouden. Het is een erg handig 
instrument om zicht te krijgen op hetgeen de zeventien 
autonome regio’s aan eigen regels en maatregelen heb-
ben. De website is naast het Spaans, ook in het Engels, 
Duits, Frans en Portugees beschikbaar. 

Op de hoofdpagina van Travelsafe is een wereldkaart te 
zien met een keuzemenu waar je landen kunt kiezen. Het 
gaat daarbij om de landen vanwaar je naar Spanje reist, 
zoals Nederland of België. 

Op de kaart kan je ook de autonome regio in Spanje kie-
zen waar je naartoe reist. Daarna verschijnen alle voor die 
regio geldende coronaregels en regionale maatregelen. 
Testen? Klik hier.

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
https://travelsafe.spain.info/en/
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nieuwS Van heT GenooTSChaP

infopunt in Mechelen (op afspraak)

Door de coronasituatie zal het infopunt in Mechelen ook in juni 
enkel om de twee weken in de voormiddag geopend zijn en wel 
op 5 en 19 juni van 10 tot 13 uur. Afspraken zijn mogelijk om 10, 
11 en 12 uur. Maar als de vraag toeneemt zijn aanpassingen daarin 
steeds mogelijk. Voor alle recente informatie over de situatie op 
het infopunt in Mechelen kan je steeds terecht op de website. 
Klik hier. 

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 
dien je uiteraard de coronamaatregelen te respecteren. Je kan met 
al je vragen over pelgrimeren ook terecht in het Virtueel Infocafé 
(klik hier).

Voor het infopunt in Mechelen is een afspraak noodzakelijk. Kom 
zeker niet naar het infopunt in Mechelen zonder vooraf een af-
spraak te boeken. Dat kan op onze website. Klik hier. 

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:                                                             
zaterdag 5 juni 2021: Jacques Tack, Luc Holsters en José Maes                       
zaterdag 19 juni 2021: Marc Frederickx, Chris Briké en Jos Helsen.                 
De schuingedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring.

Meer info over de stap- of fietservaring van de vrijwilligers?
Kijk op de volgende pagina van de ¡Hola!
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Stappers en fietsers kunnen stilaan opnieuw hun tocht voorbereiden. 

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/
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Virtueel infocafé

Het Virtueel Infocafé wordt elke woensdagavond om 20 uur geopend. We 
ontmoeten elkaar via een videogesprek met Google MEET. Deelnemen kan 
je met pc, smartphone of tablet langs de website van het Genootschap. Alles 
verloopt heel gebruiksvriendelijk. Klik hier om te vernemen hoe het werkt. 
Het Virtueel Infocafé is opgesplitst in twee gescheiden simultane sessies, een 
voor stappers en een voor fietsers. Maar de sessie voor fietsers zal slechts om 
de twee weken geopend zijn.

Zijn van dienst:
woensdag 2 juni 2021: stappers: Jacques Tack en Chris Briké
woensdag 9 juni 2021: stappers: Martine Maes en Alex Cusse
        fietsers: Luc De Meulenaere en Jos Belmans
woensdag 16 juni 2021: stappers: Paul Linders en Marc Frederickx
woensdag 23 juni 2021: stappers: Richard Anthone en Luk Pauwels
                                              fietsers: Elwyn Moerenhout en Dees Van Caeyzeele
woensdag 30 juni 2021: stappers: Chris Briké en Luc Holsters.

Marc Frederickx wacht op deelnemers voor het Virtueel Infocafé op woensdagavond.
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info vrijwilligers:
Voor info over de vrijwilligers van het Infopunt in Mechelen en van het Vir-
tueel Infocafé en hun camino-expertise ga je op de website naar de pagina 
van het Infopunt (klik hier) of die van het Virtueel Infocafé (klik hier). Op die 
pagina staat onderaan bij elke infopunter – klik even op een naam - zijn/haar 
ervaringsgegevens. Bovendien is er boven de tabel een zoekfunctie voorzien 
om een infopunter te vinden met ervaring met een bepaalde pelgrimsweg. 
Info vragen over de camino’s? Op de website eindigt het lijstje met de erva-
ring van de medewerkers altijd met zijn/haar e-mailadres. Een enkele keer 
staat er ook een telefoonnummer. Je kan dus ook gewoon vragen stellen 
door een mailtje te sturen.

Heb je nog vragen voor het Infopunt, mail dan naar infopunt@compostelagenootschap.be. 
Of wil je zelf je ervaring als pelgrim delen, lees dan meer over de werkgroep 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/digitaal-infopunt/
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Jakobskerkenpad 
Vervanger etappeverantwoordelijke gezocht

Met spijt in het hart moet de etappeverantwoordelijke van de etap-
pes 15.07.2022 – Ieper > Geluwe, 16.07.2022 – Geluwe > Rollegem 
en 17.07.2022 – Rollegem > Avelgem, verstek laten gaan voor deze 
taak. Daarom zoeken we voor deze etappes vrijwilligers om een of 
meerdere van deze etappes in goede banen te leiden. 
Om te vernemen wat de rol van een verantwoordelijke en haar/
zijn team is, klik je op deze link.

Een belangrijke en een van de moeilijkste taken – het vinden van 
logiesplaatsen voor deze etappes – is al achter de rug. De logies-
plaats van elk van de drie etappes ligt vast.

Zonder etappeverantwoordelijke voor deze drie etappes komt al 
het vrijwilligerswerk op de andere 35 etappes van het Jakobsker-
kenpad in het gedrang. Een warme oproep dus om je kandidaat 
te stellen. Heb je interesse of wil je wat meer toelichting, mail dan 
naar jakobskerkenpad@compostelagenootschap.be of geef je in-
teresse door via de website (klik hier) of bel 0475 25 54 57.

Aankomst van de deelnemers van de vorige editie van 
het Jakobskerkenpad in Brussel. 

wG hospitalerowerking

We zoeken nog enkele vrijwilligers die willen meewerken in de nieuwe werkgroep Hospitalerower-
king. Deze werkgroep wil aan geïnteresseerde leden informatie geven over albergues in Frankrijk, 
Spanje en Portugal waar men als hospitalero kan gaan werken. Internationale contacten met alber-
gues en verenigingen zijn een deel van het werk. De werkgroep wil ook een opleiding organiseren 
voor kandidaat-hospitaleros en werkt samen met de werkgroep Hospitaleros Los Arcos.

Wil je meewerken als vrijwilliger? 
Stuur een mailtje naar hospitalerowerking@compostelagenootschap.be 
of geef je interesse door via de website (klik hier). 

Als hospitalero draag je bij tot de magie van de camino. 
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/jakobskerkenpad/etappeteam/
https://compostelagenootschap.be/vacature/jakobskerkenpad-vervanger-etappeverantwoordelijke/
https://compostelagenootschap.be/vacature/medewerker-werkgroep-hospitalerowerking/
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Uitbundig zal de Sint-Jakobsprocessie niet zijn, maar de organisatoren doen er alles aan om toch 
iets uit de brand te slepen. 

Het is de bedoeling dat op 5 juni de Sint-Jakobsprocessie in Brussel naar jaarlijkse 
gewoonte doorgaat. Die traditie bestaat intussen 30 jaar. Dit betekent niet dat de 
processie - zoals we dat gewoon zijn - zal doorgaan. Er moet wel degelijk rekening 
worden gehouden met de coronamaatregelen. Een processie met groepen van tien 
mensen moet binnen die maatregelen zeker kunnen. De organisatoren hopen zelfs 
op een pelgrimszegen, binnen of buiten de kerk. 

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit: 
10.30 uur pelgrimsviering en/of -zegen in de kerk van O.L.V. van Goede Bijstand 
aan de Kolenmarkt in Brussel 
11.30 uur vertrek van de Sint-Jakobsprocessie
12.30 uur aankomst van de processie in de kerk van de O.L.V. van de Kapel 
in de Marollenwijk. 
Aansluitend, het glas van de vriendschap. 

Het programma is uiteraard afhankelijk van wat de coronamaatregelen toelaten. 
Om daarvan op de hoogte te blijven, kan je te rade gaan op de Facebookpagina van 
L’Association Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle (klik hier). 

Sint-Jakobsprocessie in Brussel

Sint Jacob in Brussel

https://www.facebook.com/stjacques.be
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 ’t Genootschap - afdelingen

wandelen in de Voerstreek
’s-Gravenvoeren, zaterdag 26 juni 

Voeren is allicht een van de mooiste streken van Limburg. Ideaal 
om daar van het voorjaar te proeven. We doen dit – natuurlijk 
– al wandelend. We leren de streek kennen, stoppen regelma-
tig om van het landschap en de natuur te genieten en maken 
tijd om bij te praten over onze Compostelaplannen. En meteen 
oefenen we in dit heuvelachtige landschap onze spieren voor 
onze tocht.

We hebben voor deze luswandeling een parcours gekozen van 
ca. 18 km. We vertrekken en komen dus op dezelfde plaats aan.

De wandeling vertrekt aan de Sint-Lambertuskerk in ‘s-Graven-
voeren. Voor wie vóór het vertrek nog graag een koffie, thee … 
wil gebruiken, opent Eetcafé Der Pley, Plein 27, ’s-Gravenvoe-
ren, tegenover de Sint-Lambertuskerk, haar deuren die och-
tend speciaal voor ons al om 9.30 uur.

De aard van het parcours vereist goed en stevig schoeisel, bij 
voorkeur wandelschoenen. Gebruik je vaker wandelstokken, 
dan neem je die best mee. Zorg zelf voor picknick en drank. On-
derweg zijn stops voorzien. Heb je nog vragen, stuur dan een 
bericht naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Snel inschrijven is de boodschap. Klik hier. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.

Een rondje ‘s-Gravenvoeren in het voorjaar. Voeren op zijn mooist.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandelen-in-de-voerstreek/
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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 an-
deren en verbonden met de natuur. De luswande-
ling (ca. 10 km) die we maken is 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 bronnen weer te vul-
len, zodat je nadien 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 echte voeling te krijgen met de natuur, zo ook 
met je innerlijke natuur.

aFdelinG liMBuRG
Bilzen (deelgemeente Munsterbilzen), zaterdag 19 juni 
Stiltewandeling in het Munsterbos

Nieuwe datum! Deze activiteit was op een eerdere datum ge-
pland, maar wegens de toen vigerende coronamaatregelen nood-
gedwongen uitgesteld. Deelnemers die al ingeschreven hebben, 
hoeven dat niet opnieuw te doen.

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?

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 wandeling vertrekt aan de Remise in het Mun-
sterbos (Munsterbilzen) om 11 uur. Het einde is 
voorzien om 15 uur. 

Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Snel inschrijven is de boodschap want er zijn maar 
enkele plaatsen meer vrij. Dat kan op onze website 
via deze link. 
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Ervaar de kracht van de natuur en herontdek jezelf.

Je kan ook even stilstaan en je aandacht richten op een object.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/stiltewandeling-in-het-munsterbos/
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‘Wie ben jij?’ is een filmproject van het Vlaams Com-
postelagenootschap/afdeling Gent in samenwerking 
(beperkt wegens corona) met het pelgrimskoor ‘Ada-
lard van Aubrac’ in het kader van het Van Eyckjaar en 
de opening van het nieuwe bezoekerscentrum van het 
Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal.

Wat het niet wordt: een documentaire over het Lam 
Gods en de restauratie.
Wat het wel zal worden: een eigen evocatie via mu-
ziek, zang, woord, beeld, theater (monoloog, volksto-
neel in het Gents), vertelling, dans. 

De film is een realisatie van de bestuurswerkgroep 
(met o.a. Claudine Lybaert, Trees Heye en Jules Van 
Wambeke) en het bestuur (o.a. de stemmen van Kris-
tien Claeys en Christiaan Van Gemert) van de afdeling 
Gent o.l.v. Johan De Ridder (filmidee). Thomas Rubico 
(koor- en bestuurslid Willy Genbrugge) schreef het sce-
nario. Er werken ook een aantal niet-leden mee. Studio 
Geirnaert uit Wippelgem verzorgt de film, de geluids-
opnames en de eindmontage.

Onder voorbehoud (corona): De verwachting is dat 
de film zal klaar zijn tegen eind juni om dan via strea-
ming verdeeld te worden. Leden en niet-leden, zowel 
in Vlaanderen als in Nederland, zullen hem kunnen 
bekijken en beluisteren als ze in het bezit zijn van een 
ticket van 5 euro ( dit om onze onkosten te dekken). 
Wordt vervolgd.

aFdelinG GenT 
wie ben jij?
Rechter, ridder, pelgrim van het lam Gods

De voorbereiding van de film is volop bezig. 
Deze beelden geven een impressie van wat te verwachten valt.
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Gedragen voelen

Het verlangen om op stap te gaan blijft sterk aanwezig. De drang 
naar de camino is groot. We zoeken naar mogelijkheden om iets in 
de plaats te doen, om als het ware toch op de camino te vertoeven, 
om het pelgrimsgevoel op te wekken.
Waarom trekt de camino ons zo aan? De mooie natuur, de cultuur 
en de geschiedenis, het loslaten van de dagelijkse beslommerin-
gen, tot jezelf komen, de mooie ontmoetingen, het avontuur … ?

Of is er meer dan dat? Wie trekt er aan mijn mouw om op stap te 
gaan? Wie draagt, steunt of roept mij?

Als je op de camino stapt of fietst, heb je niet het gevoel alleen te 
zijn. Ook al is er niemand in de buurt, toch blijft het gevoel dat er 
iemand meegaat. Toeval verklaart niet alles. Wie houdt mij gezel-
schap op mijn weg? Is het die iemand die me ook op mijn levens-
weg begeleidt? 

Ik denk aan de pelgrim die op het einde van zijn leven aan God 
vraagt: heel mijn leven zag ik vier voetsporen, de jouwe en de mijne; 
maar op moeilijke momenten zag ik maar twee voetsporen, toen 
heb je me alleen gelaten: waar was je toen, mijn God? En God ant-
woordde: het waren mijn voetsporen die je zag, omdat ik je op die 
moeilijke momenten op handen droeg.

Ik denk aan de Emmaüsgangers die ook niet wisten wie hen ver-
gezelde. En toch voelden zij een enorme draagkracht: brandde ons 
hart niet toen hij met ons sprak? (Lucas, 24, 31-32)

Of Jakobus, zeg eens eerlijk: was jij het die me in stilte hebt bege-
leid? (Gerard Koops – www.compostelagenootschap.be - Zuurstof 
voor de ziel, 9 mei 2021)
Als je je gedragen voelt, door wie dan ook, kan je ver geraken op je 
camino, op je levensweg.

SPIRITUALITEIT

nr. 130 - mei 202111

Janet Brooks Gerloff (1947- 2008) brengt op haar schilderij de Emmaüsgangers in beeld.
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Gerard Koops (uit: het Geheim van de schelp van Joop van der Meulen)
Meer teksten? Klik hier.

Zuurstof voor de ziel

Jakobus,
ik spreek je nu aan als een pelgrim
die voortgedreven wordt zoals jij

naar ik weet niet wat.
Ik ben dankbaar

voor de weg zoals hij was,
met licht en donker,

met vreugde en verdriet,
met verrassingen en teleurstellingen,

met zon en wind en regen,
met vrede en onrust.

Jakobus, zeg eens eerlijk:
was jij het

die me in stilte hebt begeleid?

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/meer-zuurstof/
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a Fresh Reminder
 
Pilgrim House in Santiago de Compostela  heeft 
een spirituele retraite voor pelgrims ontwikkeld, A 
Fresh Reminder. Met het initiatief wil Pilgrim House 
de ervaringen van een pelgrimstocht in herinnering 
brengen nu veel pelgrims niet op weg kunnen gaan. 
In het bijzonder gaat de aandacht naar de herinne-
ringen aan Gods aanwezigheid en voorzienigheid 
tijdens een pelgrimstocht. In een heus werkboekje 
wordt de spirituele retraite uitgewerkt met schrift-
teksten, reflecties, ruimte voor eigen bevindingen. 

Het boekje wil een aanmoediging zijn om in het 
dagelijkse leven de pelgrimservaring levendig te 
houden. Pelgrim House heeft twee versies van het 
boekje voorzien. Eén versie is veelkleurig, de andere 
spaart je inktpatronen. Meer info, klik hier. 

Pilgrim House is een ontmoetingsplaats voor pel-
grims, gelegen aan de Rúa Nova 19 in Santiago. Het 
pelgrimshuis heeft bijzondere aandacht voor de spi-
rituele aspecten van een pelgrimstocht, maar je kan 
er ook terecht voor heel praktische zaken. Voor de 
website van Pilgrim House, klik hier. 

Nu er weinig pelgrims zijn, profiteren de medewer-
kers van Pilgrim House ervan om een nieuwe vloer 
te leggen. Maar eerstdaags gaat deze warme locatie 
in Santiago weer open. 

https://pilgrimhousesantiago.com/retreat
https://pilgrimhousesantiago.com/
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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
www.elcaminoconcorreos.com/en/accommodations
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¡HOLA! nr. 131 - juni 202116

PaS VeRSChenen

Ruime belangstelling voor de Gids voor de Pelgrim

De Gids voor de Pelgrim is een twaalfde-eeuws document dat verhaalt over het 
pelgrimeren naar het graf van de Heilige Jakobus in Santiago de Compostela. Het 
boek wordt opnieuw uitgegeven in een Nederlandstalige versie en daarvoor be-
staat ruime belangstelling bij de leden van zowel het Nederlandse als het Vlaamse 
Compostelagenootschap. In totaal staat de teller op 450 geïnteresseerden waarvan 
zo’n vijftig uit België. 

Via voorverkoop kan je je verzekeren van een exemplaar voor de prijs van 19,50 
(excl. verzendkosten), een korting van ruim 20 procent. De voorverkoop start zodra 
bekend is wanneer het boek daadwerkelijk verschijnt. Ieder die zich als belangstel-
lende aanmeldt, krijgt daarover tijdig bericht.

Het boek de Gids voor de Pelgrim is een heruitgave van boek vijf van de Codex 
Calixtinus, het gelijknamige twaalfde-eeuwse document dat verhaalt over het pel-
grimeren naar het graf van de heilige Jakobus in Santiago de Compostela. Het is een 
levendige tekst met fascinerende details, geestig, met toespelingen en parodieën, 
en met groot ontzag voor heiligen en hun relieken. In een elftal hoofdstukken leest 
u over de wegen vanuit Frankrijk naar Santiago, over dagetappes in Spanje, over 
dorpen en steden langs de routes, over opvangcentra, rivieren en regio’s, hun be-
woners en hun eigenaardigheden. En natuurlijk over de stad Santiago, het graf van 
Jakobus, de kathedraal en over hoe de pelgrims ontvangen moeten worden.

Meer weten over de nieuwe uitgave van de Gids voor de Pelgrim? Klik hier. Op de 
site kan je ook je belangstelling opgeven. Het Nederlands Genootschap houdt je 
dan verder op de hoogte. Geïnteresseerden krijgen een mail zodra bekend is wan-
neer het boek verschijnt en kunnen dan hun aankoop tegen 20 procent korting 
verrichten. De verzending van de boeken gebeurt vanuit Mechelen waardoor de 
portkosten sterk kunnen worden gereduceerd. 

https://www.santiago.nl/de-gids-voor-de-pelgrim/
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nieuwe wegen naar nieuwe energie

Ange van Ommen liep in 
2008 de Camino Francés na 
een roerige periode in haar 
leven: echtscheiding, wer-
ken aan zichzelf om haar le-
vensenergie terug te vinden, 
kinderen die uitvliegen en 
hertrouwen met haar ex-
partner. Ze ging op weg om 
nieuwe energie op te doen 
en ruimte te creëren voor een 
zoektocht naar ander werk. 
Door de beeldende beschrij-
vingen van het landschap en 
de ontmoetingen onderweg 
krijg je als lezer het idee dat 
je de tocht samen met haar 
maakt. Lezers die de Camino 
Francés zelf hebben gelopen, 
zullen zich ongetwijfeld herkennen in het boek. 
Lezers die nog twijfelen of ze deze pelgrimstocht 
willen maken, kan Ange met dit boek zeker over 
de streep halen.

Interesse om het boek te kopen? 
Klik hier.
Met het verschijnen van Nieuwe wegen ontstaat 
een trilogie over wandelen als sleutel tot herstel, 
en het omgaan met vermoeidheid en prikkels. 
Ange schreef eerder De hele weg (over de tocht 
die ze in 2012 na haar ziekteperiode met sarcoï-
dose van thuis uit naar Santiago maakte) en De 
weg van het hart (over de pelgrimstocht in 2019 
na het overlijden van haar moeder).

wandelen met wolv en willy

Willy Penny draagt al heel wat mee in zijn rugzak wanneer zijn 
nichtje Ellen sterft. Hij besluit naar Compostela te stappen om in 
het reine te komen met zichzelf. Hij vertrekt in de nazomer van 
2017 in België, en komt er putje winter aan. Willy is in het gezel-
schap van Wolv, zijn dwergteckel, een fris en vrolijk hondje. Wolv 
heeft al snel 9000 enthousiaste volgers op Facebook, die van dag 
tot dag willen weten wat hij allemaal meemaakt. Wanneer in 
Spanje blijkt dat hij niet tegen de sneeuw en de vrieskou is opge-
wassen, moet Willy hem met tegenzin bij vrienden onderbren-
gen. Het vervolg van het verhaal 
krijgt nog een romantisch tintje.  
 
Willy is een opmerkzame obser-
vator en een avonturier pur sang. 
Een levensgenieter met een 
groot hart voor alles wat leeft. 
Het dagboek over zijn belevenis-
sen tijdens de tocht naar Com-
postela is hiervan het bewijs. 
Het boek Compostela. Wande-
len met Wolv en Willy van Willy 
Penny is uitgegeven en geïllus-
treerd met foto’s van Willy en 
met tekeningen van Lut Aerts. 
Het telt 136 pagina's en kost 18 
euro (+5 euro verzendkosten). 
Het kan tijdens de openingsuren 
van de herberg De Paardenstal-
len in Herkenrode aangekocht 
worden, of het kan er online be-
steld worden (klik hier). 
De opbrengst wordt geschonken 
aan diverse projecten die het 
welzijn van honden bevorderen.

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11679
mailto:boek@paardenstallen.be
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onderweg met oh God!

Het thema van het tweede nummer van het magazine over zingeving en geloof van 
Kerknet, OH GOD! is ‘onderweg zijn’. In het nummer komen verschillende mensen 
aan bod die getuigen over hun tocht naar Compostela, over de redenen waarom ze 
op weg zijn gegaan en over de dingen die ze meemaakten op hun camino. 
OH GOD! distilleerde uit de gesprekken zeven redenen waarom mensen naar Com-
postela gaan.
Hier staan ze op een rijtje:
 1. Je verlegt je grenzen, zowel fysiek als mentaal.
 2. Je zelfvertrouwen krijgt een boost.
 3. Iedereen vindt iets op de camino, of je nu gelovig bent of niet.
 4. Je ervaart een onbeschrijfelijk gevoel van samenhorigheid.
 5. De eenvoud van het leven treft je.
 6. Je ontmoet je diepste zelf.
 7. En je ontmoet vooral heel veel andere mensen.

In OH GOD! lees je het volledige verhaal 
van de Compostelagangers; ze vertellen 
uitgebreid over hun ervaringen. 

Verder in OH GOD!: bondscoach Roberto 
Martínez over zijn geloof als rustpunt, 
paus Franciscus over zijn weg naar het 
Vaticaan en artiest Herman Van Veen over 
zijn werk met jonge kunstenaars. Ook niet 
te versmaden is de fotoreportage over de 
paters trappisten van West-Vleteren. 

Interesse voor het nummer? Klik hier. 
Je kan het ook in de Standaard Boek-
handel kopen. 

Jenny verhaalt over de tocht met haar ezel 
naar Compostela. Maar ook Sally, Geert, Judith, 

Anouk, en anderen komen aan het woord.  

Camino La Calzada Vía Aqui-
tania is een camino die loopt 
van Pamplona naar Carrión 
de los Condes en die bijge-
volg een alternatief biedt 
voor de Camino Francés. Op-
gelet, ook in Frankrijk is er 
een Via Aquitania. Die loopt 
van Narbonne naar Bor-
deaux. De camino in Spanje 
weet zeker pelgrims te ver-
leiden, daarvoor volstaat het 
dit promotiefilmpje even te 
bekijken. Klik hier.

Het traject tussen Pamplona en Carrión 
de los Condes telt 303,14 km. Je kan het 
afleggen in 13 etappes. Klik hier voor 
meer info over de etappes.

Een lijvig document over de Via Aquita-
nia geeft alle mogelijke informatie over 
de historische en cultuurhistorische as-
pecten van deze camino. Dit document 
kan je hier in het Spaans raadplegen.

Momenteel zijn beide documenten en-
kel in het Spaans te raadplegen. Maar 
we werken eraan om binnenkort ook 
een Nederlandse versie ter beschikking 
te stellen.

 De Arco de San Miguel de Mazaerros is 
een van de vele romaanse overblijfselen op 

de Camino La Calzada Vía Aquitania. 

Vía aquitania, een alternatief voor de Camino Francés

https://www.halewijn.info/catalogus/oh_god_magazine_van_kerknet_nr_2
http://ovtspain.es/viaquitania/video/via-aquitania-02.mp4
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2021/05/etapas-y-albergues.pdf
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2021/05/LA-CALZADA-VIA-AQUITANIA-2021.pdf
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Op 20 mei kwam Jeanine van Loon thuis in Edegem na 
haar eerste camino, de Camino Francés. Dat maakte me 
wel nieuwsgierig. Hoe zou het leven op de camino ge-
weest zijn? Met Pinsteren belde ik haar op en ze vertelde. 

Het was 19 april toen Jeanine haar tocht aan in Saint-
Jean-Pied-de-Port aanvatte. Normaal gesproken heb-
ben wel meer mensen rond deze periode dat plan, maar 
dat was dit jaar wel even anders. Jeanine was verwittigd: 
op de Camino Francés kan het wel heel druk zijn. Steeds 
zijn er pelgrims in de buurt en ’s avonds een en al gezel-
ligheid. Maar dat was zonder corona gerekend. 

Jeanine vertrok alleen en liep door dorpen waar alle bars 
dicht waren, waar zelfs de voedingswinkels de deuren 
gesloten hielden omdat er toch geen kopers waren, 
waar ook de bewoners het de moeite niet vonden hun 
luiken te openen. Musea, kerken en andere beziens-
waardigheden openden soms enkele uren per dag de 
deuren. Elke avond opnieuw begon de zoektocht naar 
een slaapplaats. De parochiale en gemeentelijke alber-
gues waren dicht, ook de private albergues lieten dik-
wijls verstek gaan. In steden was wel iets uit de brand te 
slepen, maar in de dorpen lag dat anders. Dikwijls moest 
een pelgrimstaxi Jeanine naar een nabijgelegen hostal 
in een grotere stad brengen. 

Maar hoop doet leven… Op 9 mei werden de strenge 
coronamaatregelen opgeheven en zou de wereld open-
gaan. Alleen gebeurde dat niet. Alles bleef potdicht om-

dat er toch geen volk verwacht werd. Men ging ervan uit 
dat pelgrims vanaf half mei hun tocht zouden aanvat-
ten en dat het bijgevolg nog heel wat tijd zou vragen 
alvorens ze de plaatsen bereiken waar Jeanine intussen 
rondliep. 

Bovendien was ook het weer voor een meimaand heel 
uitzonderlijk. Jeanine was niet meteen op koude voor-
zien, maar ze liep wel door de sneeuw. De afdaling na 
het Cruz de Ferro was eerder een poging om een wan-
kel evenwicht te houden op een glijbaan. En in Galicië 
mocht ze fikse stormen trotseren. 

Helemaal alleen liep Jeanine niet. Ze ontmoette een 
vijftal pelgrims, misschien iets meer op haar vijf weken 
durende tocht. Af en toe een Spanjaard die een kort 
traject aflegde of enkele Duitsers die dezelfde richting 
uitliepen. Jeanine viel meermaals de eer te beurt als eer-
ste pelgrim van het jaar onthaald te worden. Voor de uit-
baters een lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Voor 
Jeanine was het constante alleenzijn wel een uitdaging, 
maar het sloot helemaal aan bij het idee van pelgrims-
tocht als weg naar jezelf. 

Zo werd deze camino wel een zeer intense ervaring en 
Jeanine is blij dat ze deze geweldige ervaring heeft mo-
gen beleven. Voor haar is het onvergetelijk en daar zal 
iedereen wel kunnen mee instemmen. 
Intussen zijn we een maand verder en kijken we uit naar 
pelgrims die ons op de hoogte houden van hun ervaren 
op de camino’s. 

 Cruz de Ferro in de sneeuw. Voor Jeanine Van Loon was alles 
uitzonderlijk tijdens haar Camino Francés. 

op weg
de onvergetelijke eerste camino van Jeanine Van loon
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Pelgrimeren in de voetsporen van pater damiaan

Om in de voetsporen van pater Damiaan te treden, hoef je geluk-
kig niet naar Molokai. Vóór hij naar het melaatseneiland vertrok, 
ging Damiaan van zijn geboortedorp Tremelo te voet naar Scher-
penheuvel. Nu kan je als pelgrim deze route grotendeels volgen, 
vertrekkend van het Damiaanmuseum in Tremelo tot de basiliek 
van Scherpenheuvel, een tocht van ongeveer 33 km. Voor een deel 
worden de oude paden gevolgd. Waar intussen een verkeersader 
ligt, werd naar een groener alternatief gezocht.

De route uit Tremelo kadert in het project ‘Langs pel-
grimswegen naar Scherpenheuvel’, dat een netwerk van 
eeuwenoude bedevaartwegen naar Scherpenheuvel 
opnieuw herkenbaar wil maken. Aan de hand van een 
participatietraject in verschillende gemeenten werd 
samen met de bevolking naar de oude pelgrimswegen 
gezocht en wordt het bijhorende erfgoed ontsloten. In 
een volgend stadium staan wegen vanuit Diest, Herselt 
en Landen op het programma. Dan is Scherpenheuvel 
vanuit de vier windstreken bereikbaar.

Opgelet: de pelgrimsroute vanuit Tremelo is nog niet be-
wegwijzerd. Je kan de route hier bekijken en downloaden. 
Er is ook een gpx-versie van de pelgrimsweg via routeyou 
beschikbaar.
Bovendien lanceert ‘Langs pelgrimswegen naar Scher-
penheuvel’ een oproep om erfgoedobjecten zoals bede-
vaartvaantjes, vlaggen, oude foto’s en getuigenissen over 
de bedevaart naar Scherpenheuvel te verzamelen.  Het 
verzameld erfgoed kan je hier bekijken.
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De basiliek van Scherpenheuvel doemt op achter een bronsgroene overvloed.

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8904396/wandelroute/langs-pelgrimswegen-naar-scherpenheuvel-vanuit-tremelo-sneak-preview
https://pelgrimswegen.be/index.php?option=com_content&view=category&id=81&Itemid=438
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wees jezelf

Even voorbij Arca - nog 15 km te gaan tot Compostela – 
heeft Ronny Tuerlinkx dit beeld kunnen vastleggen. De 
fotocollage die hij maakte, is zijn persoonlijke favoriet, 
zijn persoonlijk moment van de vele kilometers op de 
camino. Het verbeeldt zijn persoonlijke zoektocht naar 
zichzelf. Het geluk te kunnen hebben om steeds jezelf 
te kunnen zijn.
Is dat niet iets waarnaar we allemaal zoeken, snakken, 
onderweg zijn, stelt hij terecht. 
 
Ronny gaat daarom graag alleen op pelgrimstocht, 
zonder moderne sociale media. ‘Zelf je traject opstel-
len, zelf je dagplanning opmaken, bewust elke stap van 
de zoektocht beleven. Elke stap is immers een nieuwe 
unieke belevenis, een unieke gebeurtenis in het tijd-
loze universum. Een uniek ‘verbindend moment’ met 
onze aardbol. Jezelf als levend wezen in relatie met 
moeder aarde ervaren. Dat vond ik ook uitvoerig be-
schreven in het prachtige boek ‘De Oude Wegen’ van 
Robert MacFarlane’.

Daarom is het goed dat de pelgrim kan vertrekken en 
zijn vertrouwde omgeving kan achterlaten. Dat hij zich 
losmaakt van wat hem bindt en afhankelijk maakt, van 
gewoontes die hem gevangen houden. Het leven in het 
nu, zich wijden aan wat er op dit moment is. ‘Tijdens het 
pelgrimeren transformeren we onszelf, op zoek naar 
die heilige graal : steeds zichzelf kunnen zijn. Iedereen 
heeft al een periode gekend van honderd procent zich-
zelf kunnen zijn: de negen maand in de baarmoeder en 
vanaf de geboorte zijn we dit kwijt geraakt. Augustinus 
schreef: ‘Het onrustige hart is de wortel van pelgrim zijn, 
in de mens leeft een verlangen’. Het verlangen steeds je-
zelf te kunnen zijn.
 

Het pelgrimeren heeft daarom ook een doel, of een 
fysieke bestemming. Voor de christenen: Rome, Jeru-
zalem, of voor ons Compostela. Voor de oude Grieken 
een orakelplaats.

De pelgrim gaat op weg naar de plek van zijn oor-
sprong. Daarna gaat hij terug naar huis en komt terug 
als een veranderd mens, als de mens die hij van Gods-
wege is. Confucius schreef: ‘Waarheen je ook gaat, ga 
met je hele hart.’

Dit beeld geeft helemaal weer waar het volgens Ronny Tuerlinkx op de camino om gaat. 
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In onze moderne tijden wordt deze doelstelling ‘steeds 
zichzelf kunnen zijn’ wel eens verward met ‘steeds 
je goesting kunnen doen’. Op zoek naar ons geluk 
moeten we ons hierdoor niet laten misleiden. In het 
boek Gelukkig Leven - de bergrede als levenskunst 
- van Anselm Grün staat dit uitvoerig beschreven. 
Daarom terug naar de foto, met de anonieme pelgrim 
ernaast. Onherkenbaar door zijn rode cape die hem vol-
ledig omhult. Geen enkel teken van waar hij vandaan 
komt. Op zoek naar zichzelf, steeds zichzelf kunnen zijn. 
Op weg naar wat nog onzichtbaar is. Daarom koestert 
Ronny deze foto zozeer.
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KoRT

Camino kleurt blauw

Deze zomer kan je veiliger 
dan ooit de camino op. Dit 
jaar zullen ongeveer 3.600 
agenten van verschillende 
politiecorpsen  langs de Ca-
mino Francés surveilleren. 
Het gaat daarbij om agenten 
uit verschillende autonome 
regio’s in Aragón, Navarra, 
Cantabrië, Castilië en León 
en Galicië. De toename van 
de agenten heeft alles te maken met de 
drukte die verwacht wordt tijdens het 
Heilig Jaar.

nos Repos
Tot hun spijt hebben de eige-
naars, de Stichting Vrienden 
van de Pelgrimsrefuge Nos 
Repos en de hospitalero's 
van deze herberg in Augy-
sur-Aubois, het voorziene 
feest ter gelegenheid van 
‘20 jaar Nos Repos’ moeten 
afzeggen. Dit was voorzien 
voor het weekend van 25 en 26 juni 2021. 
Het feest is verschoven naar het weekend 
van 25 en 26 juni 2022. Al gaat het feest 
niet door, toch is er het plan om de her-
berg te heropenen op 1 juni 2021. 

Merkwaardige voertuigen op de camino

Edgard Mertens keek zich de ogen uit op zijn camino. Hij had er een niet alledaagse 
ontmoeting die ook in de Franse pers niet onopgemerkt is gebleven. 
Enkele dagen voor hij en zijn stapmaat hun einddoel bereikt hadden, zagen ze plots 
twee vreemde voertuigen geruisloos opdoemen, gevolgd door een bestelwagen met 
aanhangwagen en daarop een derde toestel als reserve. Groot was hun verbazing. 

En toen kwam het verhaal. Gaël Cornuault vertelde dat hij jaren geleden een vrese-
lijk ongeval met zijn brommertje heeft gehad en daardoor levenslang verlamd is aan 
zijn onderste ledematen. Maar koppig als hij is, droomde hij ervan om ooit de tocht 
te ondernemen naar Santiago. Dankzij dit nieuwe vervoermiddel is hij met Philippe 
Blanchard, de ontwerper 
himself, vanuit zijn woon-
plaats in de buurt van 
Nantes in twee reizen, een 
eerste naar Roncesvalles, 
en een volgende naar San-
tiago, gegaan. Het was bij 
zijn voorlaatste overnach-
ting dat Edgar en zijn gezel 
het stel ontmoetten. De 
gezondheidstoestand van 
Gaël was zorgwekkend. 
Jammer, vijf kilometer voor 
de kathedraal van Santi-
ago moest hij opgenomen 
worden in het ziekenhuis. 
Daarna werd hij gerepatri-
eerd naar zijn woonplaats. 
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Ondanks alles op weg naar Compostela
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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.

Maastricht, tot 26 september
Berlinde de Bruyckere: engelenkeel

In het Bonnefantenmuseum in Maastricht toont Berlinde De 
Bruyckere monumentale werken die geïnspireerd zijn op het 
idee van een engel, zoals die in mythes en verhalen, in litera-
tuur en de kunstgeschiedenis terugkomt. 
Het slaapliedje op deze pagina verzekert ons dat engeltjes 
de beste waarborg zijn om veilig en onbekommerd de nacht 
door te komen. 

Ook Berlinde De Bruyckere ziet engelen als beschermers in 
deze coronacrisis. De engelen staan op de tippen van hun 
tenen. Vliegen ze of dalen ze neer? Ze vormen de band tus-
sen hemel en aarde, dragen zorg voor ons en schenken rust 
en bescherming. De eenzaamheid waarin mensen door 
deze coronacrisis zijn beland, vraagt om verbondenheid 
en contact terwijl tegelijkertijd het lichaam een gevaar is 
voor de mens.

De Bruyckere is een geëngageerd kunstenaar die via haar 
beelden uitdrukt wat haar bezighoudt en dat doet met een 
enorm mededogen voor de vluchteling, de eenzame en 
kwetsbare mens. Zij maakt gebruik van fragiele materialen zo-
als was en hars, maar ook dierenhuiden, dekens en doeken die 
soms lang zijn blootgesteld aan de elementen vooraleer ze te 
verwerken. Haar sculpturen vragen om aangeraakt te worden. 

Zij behandelt de grote thema’s van ons menselijk bestaan, 
lichamelijkheid, lijden, ‘Eros en thanatos’. Thema’s die zij be-
spreekbaar wil maken, want het is gemakkelijk om dingen te 
benoemen of aan te kaarten maar veel moeilijker om dingen 
te veranderen. Een sculptuur kan daarvoor een middel zijn 
vermits zoveel mensen daardoor geraakt worden. In het Bon-
nefantenmuseum in Maastricht krijg je vanaf 26 mei daar-
voor de kans, althans als de coronamaatregelen het toelaten.

In hetzelfde museum loopt de tentoonstelling Brueghel en tijdge-
noten: kunst als verborgen verzet? Het startpunt is de Kruisdraging 
van Pieter Brueghel de Jonge (II). Een onderwerp dat ogenschijnlijk 
puur religieus is, kan gezien worden als een verborgen, kritisch com-
mentaar op de machtsstructuren en religieuze realiteit in Vlaande-
ren zoals de schilder die kende. 
Meer info? Klik hier. 

https://www.bonnefanten.nl/nl/tentoonstellingen/berlinde-de-bruyckere
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Bewandel en bewonder

Wandelen en kunst beleven, als dat niet coronaveilig is! Daarom 
gaat speciale aandacht naar enkele evenementen waar beide sa-
mengaan. In deze ¡Hola! nemen we een aanloopje met de Poëzie-
wandeling in Damme en de Triënnale in Brugge. In een volgende 
¡Hola! volgt het stevige stapwerk: het Kunstenfestival Watou en 
Beaufort 2021. 

damme, tot 19 september 
GGG
Stichting IJsberg presenteert sinds jaren het literaire cross-over 
project ‘GGG’: ‘Geschreven, Getekend en Gedrukt’. Schrijvers, dich-
ters, illustratoren en beeldend kunstenaars werken samen en be-
vruchten elkaar met hun werk. Finaal mondt die samenwerking 
uit in een gedrukte en/of tentoongestelde vorm waar dikwijls ook 
een lezing, open atelier of performance bij Stichting IJsberg aan 
verbonden is.

De  GGG-route  langs de Damse Vesten maakt deel uit van dit 
project. Momenteel kan je op tien plekken langs deze route pre-
sentaties vinden van een samenwerking tussen dichters en beel-
denmakers.  Je vindt er tien gedichten van Herman de Coninck, 
geselecteerd door Kristien Hemmerechts. In de selectie werd re-
kening gehouden met het seizoen: de zomer. Uit het oeuvre van 
de Coninck werden specifiek hoopvolle gedichten gekozen vanuit 
het idee dat mensen wel wat hoop kunnen gebruiken. Een rode 
draad is ook de poging om een moment te vatten, om het mo-
ment in zijn intensiteit vast te leggen en het besef dat dit uiterst 
broos is. Ephameron zorgt voor bijhorende illustraties.

De wandeling langs de Damse Vesten start aan de parking van 
Damme en loopt over een traject van bijna een kilometer. Je kan de 
wandeling uitbreiden tot een ommetje Damme van 3 km (klik hier). 
In de buurt van de kerk van Damme kan je de organisator Stichting 
IJsberg nog een bezoek brengen in de Brugstraat 5, Damme, en dit 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur.
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Het parcours langs de Damse Vesten met de kerktoren van Damme op de achtergrond.

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7139072/recreatieve-wandelroute/poeziewandeling-rond-damme-3km
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Brugge, tot 24 oktober
Trauma

Brugge vormt opnieuw het decor voor Triënnale Brugge, een uniek kunstentra-
ject waar dertien nationale en internationale kunstenaars en architecten hun 
installaties aan het grote publiek voorstellen. Voor deze editie kiest Triënnale 
Brugge voor een verrassend thema: TraumA. Tijdens deze editie gaan we op 
zoek naar het verborgene en balanceren we tussen droom en realiteit, privé en 
publiek. Samen gaan we op zoek naar de minder zichtbare kant van het picture 
perfect Brugge waar ook armoede, eenzaamheid, vervuiling en angst schuilen.

TraumA is een parcours langs waterwegen, geplaveide straten, vreedzame 
godshuizen en braakliggende terreinen. De unieke setting van de Brugse histo-
rische kern biedt ruimte voor polyloog tussen kunstenaars, architecten en pu-
bliek, die de overlappende grenzen opzoeken van het schone en het duistere. 
Een gastvrije ontdekkingstocht en wandeling in Brugge van ongeveer 10 km.

Voor meer info: klik hier.

Brussel, tot 24 oktober
iConS in de Villa empain

Even Wikipedia induiken om te ontdekken wat een icoon precies inhoudt en dan leren 
we het volgende: 
Een icoon (van het Koinè Griekse: εiκόνα “tekening", "icoon", het Oudgrieks: εiκών "beeld", 
"afbeelding" en het Griekse eikoon - beeld) is een afbeelding van Christus, de Moeder 
Gods, heiligen of hoogfeesten.
Iconen behoren tot de oosters-orthodoxe, de oriëntaals-orthodoxe en oosters-katho-
lieke kerken en zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van 
deze kerken en hun gelovigen.

Een icoon staat in het dagelijks 
spraakgebruik voor een repre-
sentatief symbool. Meer spe-
cifieke betekenissen gelden 
binnen de semiotiek (vorm die 
overeenkomt met zijn beteke-
nis) en de computerwereld 
(grafisch symbool ter herken-
ning van een bestandstype).

Traditioneel verbinden we 
iconen dus met de orthodoxe 
spiritualiteit en rituelen. Iconen werden gemaakt door onbekende kunstenaars en wa-
ren onderworpen aan bepaalde regels: figuren die frontaal worden weergegeven met 
strenge statige en gestileerde houdingen. Ze waren voor de gelovigen devotionele 
voorwerpen waarbij object en voorstelling samenvielen. Het was een medium dat een 
verbinding maakte tussen hemel en aarde. In de Villa Empain kan u dan ook een selec-
tie van oude Europese en Russische iconen bewonderen. 

Maar de tentoonstelling ‘Icons’ probeert beide definities van het begrip icoon te verbin-
den. Daarom worden ook kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, zoals Wim Delvoye, 
Octave Landuyt, Yan-Pei ming, Andy Warhol … aan de tentoonstelling toegevoegd, 
die iconen zonder diepgang maar even frontaal voorstellen. Ook zij raakten blijkbaar in 
de ban van de uitstraling van traditionele iconen. Van winkelende vrouwen en glazen-
wassers, alledaagse figuren tot politieke leiders en actrices.

NADIA NAVEAU Les Niches 
Parties  vrolijkt de Augustij-
nenrei op en bestaat uit een 
reeks blinkende maskers. 

NADIA KAABI-LINKE Inner 
Circle, een bankstel be-
zet met blinkende pinnen, 
maakt het onmogelijk om 
elkaar te ontmoeten. 

 La Madone au cœur blessé van Pierre et Gilles 
uit de Pinault Collection.

https://www.triennalebrugge.be/nl/
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westerlo, tot 30 september
de heiligen voorgegaan

De norbertijnenorde bestaat 900 jaar. Ze werd 
in 1121 gesticht in Prémontré door prediker 
Norbert van Gennep. In het landschapspark de 
Merode in de Antwerpse Kempen zijn er liefst 
twee indrukwekkende norbertijnenabdijen. 
Daarnaast kom je in de streek talrijke pastorieën, 
kapellen, molens en boerderijen tegen die in het 
verleden door de norbertijnen zijn gebouwd. Zij 
hebben zonder twijfel een grote rol gespeeld bij 
de ontwikkeling van de streek en dat niet alleen 
op religieus vlak.

In de tentoonstelling ‘De heiligen voorgegaan’ 
kan je kennismaken met de norbertijnen en 
norbertinessen die een godgewijd leven heb-
ben geleid. Wie ze waren en wat ze deden werd 
kunstig uitgebeeld in houtsnijwerk of met naald 
en draad op een kazuifel, op een kelk, schilderij, 
op gravures en prenten. De tentoongestelde ob-
jecten zijn allemaal afkomstig uit het eigen pa-
trimonium van de abdij van Tongerlo en zijn te 
bezichtigen tijdens de openingsuren van het da 
Vincimuseum.

Vanaf 2 juli loopt een tweede tentoonstelling: 
‘Ontdek de norbertijnen in de Merode’. Deze 
tentoonstelling toont het waardevolle verleden 
van de norbertijnen in de Merode. Ze illustreert 
de invloed van deze religieuze orde op de streek 
en vertelt over de gebouwen, architectuur en het 
dagelijks leven.  Deze tentoonstelling gaat door 
in de Tiendschuur in de abdij Tongerlo. 
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Norbert van Gennep wordt getroffen door de bliksem. 
De norbertijnenorde ontstaat. 

Nog meer weten over de norbertijnen? Dan vind 
je zeker in Parcum je gading. Daar loopt tot 1 au-
gustus ‘Als de bliksem - 900 jaar norbertijnen’. Via 
schilderijen, prenten en andere kunstobjecten 
ontdek je negen eeuwen norbertijnse geschie-
denis vol cultuur, godsdienst, spiritualiteit, zin 
voor schoonheid. De rijke en vaak verborgen 
pareltjes van de Brabantse abdijen worden bo-
vengehaald, alsook enkele prachtstukken die 
ooit behoorden aan de orde waaronder het an-
tifonarium Tsgrooten (1522) en de besloten hof-
jes, met veel zorg gemaakt door een norbertines. 

Enkele interessante adressen voor meer informatie: 
de abdij van Averbode (klik hier); de Onze-Lieve-
Vrouwabdij van Tongerlo (klik hier); het belevings-
centrum Het Moment in Averbode (klik hier); Par-
cum (klik hier) en het Landschapspark de Merode 
(klik hier).  

https://www.abdijaverbode.be
https://www.tongerlo.org
http://www.averbodemoment.be
https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem
http://www.demerodeonline.be
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BloGS

Met blogs kunnen we pelgrims op 
de voet volgen. Vanuit onze luie ze-
tel kunnen we moeilijk inschatten 
hoe de situatie onderweg is. Daarom 
kunnen de verhalen die pelgrims ons 
dag na dag doorsturen, heel interes-
sant zijn. Er zijn wel enkele pelgrims 
die we op dit ogenblik van nabij kun-
nen volgen. Hun verhalen vind je op 
onze website onder de hoofding ‘In 
Pelgrimsblogs grasduinen’. Klik hier. 

 In Camino Francés - Op weg naar
   Compostela volgen we Judith 
  Ceuppens die vorige maand van
   Saint-Jean-Pied-de-Port naar 
  Burgos stapte.

 Onder Camino Francés - Hiking 4 Children vertelt David Vander Maelen 
  van zijn tocht die op 10 mei in Saint-Jean startte.

 Frank Slootmans is volop bezig met de voorbereiding van zijn fietstocht naar   
 Compostela. Klik hier wil je meer over Frank en zijn sponsortocht ten voordele  
 van Veldzicht te weten komen.

 Willy Machielsen heeft er al zeven camino’s op zitten. Je kan zijn blogs volgen 
  op zijn Facebookpagina willywandeltnaarsantiago. De laatste tocht van Willy 
  dateert van 2019. Vorig jaar besliste corona daar anders over.

 Paul en Marina Sermeus zijn stappers en soms fietsers die vooral op een rustige  
 manier op weg gaan naar Compostela. Zij laten ons toe met hen mee op weg te  
 gaan via hun blog: www.bloggen.be/paulenmarina.

zoeKeRTJeS

Goedele Goetelen (56) zou graag enkele dagen - een week of iets 
langer - een van de pelgrimswegen door België bewandelen. Ze 
mikt op max. 15 km per dag. Dus geen race voor haar, maar een 
innerlijke beleving mits respect voor de fysieke grenzen. In 2019 
stapte ze een klein stukje van de camino in Spanje, ook niet alleen. 
Geen luxeovernachtingen, maar wel enig comfort. Wie ziet het zit-
ten om dit samen met haar te organiseren, een periode af te spre-
ken en een traject te kiezen door ons mooie land. Goedele zou al 
graag de tweede week van juni vertrekken. Voor contact klik hier. 

Kris Lowie wil rond 20 juni 2022 te voet de Camino del Norte lo-
pen. Zij zoekt mensen die rond die tijd ook willen vertrekken zodat 
ze samen een deel of het hele traject kunnen afleggen. Interesse? 
Neem contact op met Kris om samen te brainstormen en/of te trai-
nen. Kris woont in Brugge en je kan haar bereiken via de website. 
Klik hier. 

David Vander Maelen houdt ons op de hoogte 
van zijn wedervaren in Spanje.

De Camino del Norte wacht op pelgrims. 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/
#1589980773838-71f3435e-3eb2
#1589980773838-71f3435e-3eb2
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1589980773838-71f3435e-3eb2
https://onderwegnaarcompostella.com/blog/
https://www.facebook.com/Willywandeltnaarsantiago-1471278196501351/
http://www.bloggen.be/paulenmarina
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/bekijk-zoekertje/?id=134010
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/bekijk-zoekertje/?id=134087
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ToT SloT

duo ultreya

Op zondag 16 mei verzorgde het Duo Ultreya het online concert ‘Jakobus, 700 jaar 
muziek op de weg naar Compostela’. Peter van Wonterghem en Martina Diessner 
vormen het Duo Ultreya. Het duo is gespecialiseerd in het vertolken van oude mu-
ziek en traditionele muziek op een uitgebreid instrumentarium. Samenwerking met 
andere muzikanten heeft geleid tot de folkgroep Boreas. Duo Ultreya werkt ook re-
gelmatig samen met de specialisten in oude muziek van Pandora.

Duo Ultreya nodigt ons uit om het concert alsnog mee te maken. 
Daarvoor verwijst het naar Facebook (https://fb.me/e/5RHvGRkVU) 
of  Youtube (https://youtu.be/33SiausPNVo). Veel luisterplezier.

Duo  Ultreya laat ons kennismaken met pelgrimsmuziek door de eeuwen heen. 


