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Beste pelgrims, beste vrienden,

Dit jaar valt 25 juli, de naamdag van Jakobus de Meerdere, op 
een zondag waardoor 2021 een Heilig Jaar wordt genoemd. 
Normaal zou het Vlaams Compostelagenootschap dan een ex-
tra groot feest organiseren met een viering, een gezamenlijke 
maaltijd en enkele activiteiten in de namiddag. Zo’n evenement 
op poten zetten vraagt veel voorbereiding. Aangezien we twee 
maanden geleden nog heel onzeker waren over hoe de huidige 
omstandigheden eruit zouden zien, hebben we ervoor gekozen 
om een korte online plechtigheid aan te bieden. Zo lopen we 
niet het risico om een aantal mensen te moeten teleurstellen en 
zijn we er zeker van dat iedereen die dat wenst, kan deelnemen 
aan deze vereenvoudigde viering.

Al twee jaar op rij is ook de pelgrimszegen van eind maart in het 
water gevallen. Daarom zal de priester in deze dienst een geza-
menlijke zegening uitspreken voor wie binnenkort nog op pel-
grimstocht gaat. Wij hopen dat we op deze manier onze verbon-
denheid kunnen delen met al wie het pelgrimeren genegen is.

De plechtigheid wordt verzorgd door de werkgroep Spirituali-
teit, het bestuur en het pelgrimskoor ‘Adalard van Aubrac’.
Paul Linders staat in voor de opname, de sfeerbeelden en de 
montage. De kapel van het Sint- Julianusgasthuis of Passan-
tengodshuis in Mechelen wordt ons ter beschikking gesteld 
door dominee Jelle Brouwer en de Protestantse Kerk Mechelen 
Noord. De viering zal uitgezonden worden op 25 juli om 10 uur. 
Vier met ons mee ter ere van de Heilige Jakobus, patroon van 
alle pelgrims. Iedereen is welkom!
Heidi Verbruggen

Meer info onder de rubriek Spiritualiteit pagina 10 van deze ¡Hola!

Sint- Julianusgasthuis of Passantengodshuis

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

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.

Het coronavirus mag dan op de terugweg zijn, een ander virus steekt alweer de kop op. 

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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infopunt in Mechelen (op afspraak)

Ook in de vakantiemaanden juli en augustus zal het infopunt in Mechelen 
geopend zijn, maar voorlopig nog steeds in de zachte coronamodus. Dit 
wil zeggen: op afspraak om de twee weken en in de voormiddag. Afspra-
ken 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 in het infopunt in Mechelen kan je steeds terecht op de website. 
Klik hier.

Er zullen 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 corona-
maatregelen te respecteren. Wel kan je nog steeds met al je vragen over 
pelgrimeren terecht in het Virtuele Infocafé (klik hier).

Voor het infopunt in Mechelen is een afspraak noodzakelijk. 
Dat kan op onze website. Klik hier.

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn: 
zaterdag 3 juli 2021: Lieve Gommers, Richard Anthone en Jos Belmans
zaterdag 17 juli 2021: Luc Holsters, Dirk Vermeiren en Jos Helsen 
zaterdag 31 juli 2021: Martine Maes, Emiel De Smedt, Madeleine Pinxten 
en Jean Smeets. 
De schuin gedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring.
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Stapschoenen en fietszakken worden stilaan weer van stal gehaald om op weg te gaan. 

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

Zijn van dienst:
 woensdag 7 juli 2021: stappers: Luk Pauwels en Alex Cusse, 
  fietsers: Jos Belmans en Robert Truyen
 woensdag 14 juli 2021: stappers: Paul Linders en Martine Maes
  woensdag 21 juli 2021: gesloten wegens Nationale Feestdag
  woensdag 28 juli 2021: stappers: Richard Anthone en Luc Holsters, 
  fietsers: Luc Demeulenaere en Jos Helsen.

Nog even en de deuren van het Virtueel Infocafé zwaaien open. 
Gastheer Paul Linders is er alleszins klaar voor. 
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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. 

Op de website eindigt het lijstje met de ervaring van de medewerkers altijd 
met zijn/haar e-mailadres. Een enkele keer staat er ook een telefoonnum-
mer. Je kan dus ook gewoon vragen stellen door een mailtje te sturen.

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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Onze voorzitter heeft het in haar voorwoord al gehad over de viering 
van Sint-Jakob op 25 juli 2021.
De opnames zijn achter de rug dankzij een goede samenwerking tus-
sen de werkgroep Spiritualiteit, het koor, Paul Linders en het bestuur.

De viering is opgenomen in het Sint-Julianusgasthuis in Mechelen, 
ook het Passantengodshuis genoemd. Deze kapel aan de Keizerstraat 
in Mechelen is het enige restant van het voormalige Sint-Julianusgast-
huis. Dit gasthuis werd in 1293 gesticht om pelgrims op doorreis te her-
bergen. Ook de kapel klimt in kern op tot het einde van de 13de eeuw, 
maar ze onderging in de loop der eeuwen een aantal aanpassingen. 
Het is een sober gotisch gebouw met een zandstenen gevel. Het wordt 
thans als gebedshuis gebruikt door de Verenigde Protestantse Kerk.

Pelgrims worden steeds aangetrokken door 
sacrale plaatsen. Het Sint-Julianusgasthuis is 
daar zeker een voorbeeld van: een inspire-
rende plek, een geschikte ruimte voor deze 
viering. Deze serene viering is een mix van 
gebeden, duidingsmomenten, pelgrimssym-
boliek en pelgrimsliederen. 
Praktisch: iedereen kan deze viering online 
bijwonen op zondag 25 juli om 10 uur, via 
een link op de webpagina van het Feest van 
Sint-Jakob. 
Nadien kan de viering nog een maand ge-
volgd worden via een linkknop op de startpa-
gina van de website.

wG SPiRiTualiTeiT
Feest Sint-Jakob, 25 juli 2021

Vieren in 2019 en 2021, een andere ervaring

Terugkomdag – 20 november 2021

Goed nieuws: de werkgroep Spiritualiteit start de voorberei-
ding van de terugkomdag op zaterdag 20 november 2021, dit 
in samenwerking met afdeling Leuven en het bestuur. De lo-
catie is, zoals vorige jaren, Don Bosco in Oud-Heverlee.
De terugkomdag wordt de eerste fysieke nationale activiteit 
voor alle leden van het genootschap.

Terugkomdag? We beseffen dat het aantal pelgrims naar 
Compostela ook dit jaar minder zal zijn. Of noemen we het 
een ‘herfstontmoeting’? Wordt het een ‘terug-blik-dag’ of nét 
wél een ‘terug-kom-dag’: immers, na de pandemie, nadat we 
‘in-ons-kot-moesten-blijven’ komen we allemaal terug in be-
weging, is onze droom er opnieuw om ons op weg te bege-
ven naar Compostela. We zijn dus ‘terug’ en ontmoeten elkaar 
in de pelgrimssfeer, in verbondenheid met alle pelgrims.

Graag doen we een beroep op jou om suggesties door te ge-
ven voor het dagprogramma. 
Mail naar spiritualiteit@compostelagenootschap.be
Noteer alvast de datum in je agenda. We kijken er naar uit om 
jou opnieuw te ontmoeten.

De terugkomdag, terug van weggeweest. 

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/feest-jakob-2021/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/feest-jakob-2021/
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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. 

Je
f V

an
 L

in
t

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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weRKGRoeP PelGRiMSPaden en ondeRdaK

zin om een deeltraject van een van onze Via’s onder je hoede te nemen?

De werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak is bezig met de 
trajecten van de Via Scaldea, Via Brabantica, Via Monastica en 
Via Limburgica grondig te herbekijken en waar nodig bij te stu-
ren. Voor de Via Limburgica is dat intussen gebeurd.

Ook zijn vier nieuwe Via’s ontwikkeld: de Via Brugensis, 
Via Yprensis, Via Tenera en Via Lovaniensis.

Alle Via’s zijn opgedeeld in behapbare deeltrajecten. We zijn nu 
op zoek naar vrijwilligers die als trajectbeheerder een of meer-
dere deeltrajecten van een Via onder hun hoede willen nemen. 
In een eerste fase is dat voor de Via Limburgica, Via Brugensis, 
Via Yprensis, Via Tenera en Via Lovaniensis (klik op de links om 
het traject op kaart te bekijken). De andere Via’s volgen later, 
wanneer de voorbereiding afgewerkt is.

De trajectbeheerders zullen instaan voor het actueel houden 
en het verbeteren van de route en de wegbeschrijving van 
het traject. Zij brengen, waar nodig, de bewegwijzering aan 
en controleren op regelmatige basis of deze nog correct en 
voldoende is. Zij stellen noodzakelijke of tijdelijke aanpassingen aan het traject 
voor. Ten slotte werken zij mee aan het up-to-date houden van het logiesaan-
bod langs hun traject. We zorgen voor gedegen opleiding voor ze van start gaan.

Geïnteresseerd? Klik hier om op een webformulier aan te vinken op welk 
deeltraject – of trajecten – je trajectbeheerder wilt zijn?

Klik hier om meer weten over de werkwijze van de werkgroep Pelgrimspaden 
en Onderdak en de samenwerking met de trajectbeheerders. Of neem con-
tact op met de werkgroep via pelgrimspaden@compostelagenootschap.be 
of bel 0475 25 54 57.

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica-voorbereiding/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-brugensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-yprensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-tenera/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-lovaniensis/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroep-pelgrimspaden/aanmelden-als-trajectbeheerder/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-pelgrimspaden/
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 ’t Genootschap - afdelingen
Er werden geen activiteiten voor de maand juli doorgegeven. 

aFdelinG zenne-dendeR

ninove, zaterdag 18 september
Staptocht Via Tenera

De Via Tenera (Tenera = Dender) is een pelgrimsroute 
die midden door België loopt van Antwerpen tot de 
Franse grens. Van Lessines tot de Franse grens heeft 
het franstalig genootschap Les Amis de Saint-Jacques 
de Belgique de weg uitgestippeld en bewegwijzerd.
Afdeling Zenne-Dender stippelt op Vlaams grond-
gebied het traject van Dendermonde tot Geraards-
bergen uit. Het traject van Dendermonde tot Ninove 
hebben we de vorige jaren gedaan. Nu stappen we 
van Ninove naar Geraardsbergen.

Op de wandeling in september stappen we in de Den-
dervallei - af en toe aan de Dender, maar meestal langs 
veldweggetjes - door het Raspaillebos, tot boven op 
de Bosberg – bekend van de Ronde van Vlaanderen – 
om te eindigen boven op de Muur in Geraardsbergen. 

De tocht is 21 km lang. Het is een pittige tocht, enige 
stapervaring en een goede fysieke conditie is zeker 
gewenst.

We vertrekken om 9.15 uur op het kerkplein van 
Ninove. Het kerkplein ligt op 200 m van het station. 
Vanuit Denderleeuw of Geraardsbergen is Ninove vlot 
bereikbaar met de trein. Raadpleeg voor meer info 
de website van de NMBS (klik hier). Elke deelnemer 
brengt een picknick mee. In de namiddag wordt een 
drankje aangeboden en we sluiten de tocht af met 
een mattentaart van Geraardsbergen voor elke deel-
nemer.

Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be 
Enkel leden van ons Genootschap kunnen deelne-
men. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Snel 
inschrijven is dus de boodschap. Inschrijven kan uit-
sluitend via de website (klik hier). De inschrijvingen 
worden op 10 september afgesloten of wanneer het 
maximum aantal (25) bereikt is. 

De inschrijvingsprijs bedraagt 8 euro per deelnemer 
en dient gestort op rekeningnummer BE16 0017 0228 
9574 van Zenne-Dender, uiterlijk op 10 september.
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Wildemeersweg   Raspaillebos 

https://www.belgiantrain.be/nl
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/staptocht-langs-de-via-tenera-van-ninove-naar-geraardsbergen/
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GaSTVRiJheid

Veruit de mooiste pelgrimsverhalen gaan over ontmoetingen met 
onbekenden bij wie we iets van onvervalste gastvrijheid mochten 
ervaren. Sommigen onder ons zijn door die ervaring zo ‘besmet’ 
dat ze gedurende enkele weken of zelfs maanden besluiten om zelf 
hospitalero te worden. Waarom?

Bij gastvrijheid denken we spontaan aan een warm onthaal, meestal 
op een vooraf afgesproken moment en met een rijke dis. De gasten 
zijn familieleden, vrienden of alleszins mensen die ons aangekon-
digd waren. Is daarmee iets mis? Helemaal niet. Toch ontbreekt er 
nog iets om van echte gastvrijheid te kunnen spreken: de onaange-
kondigde, onverwachte confrontatie met een wildvreemde. 

Ons woord ‘gast’ is verwant met het Latijnse hostis. Niet toevallig 
betekent dat op de eerste plaats: vijand, vreemdeling. ‘Onbekend 
maakt immers onbemind’. Pas wanneer we ons durven open stellen 
voor die vreemde krijgt het zijn positieve betekenis: gast, gastheer/
gastvrouw, vriend.

We kunnen er ons allemaal in herkennen: we zijn bezig met van alles 
en nog wat. Plots wordt er aan de deur gebeld. Verveeld en wrevelig 
doen we open en daar, onaangekondigd, staat een onbekende met 
een nog onuitgesproken vraag. Een stoorzender. Iemand waar we 
zo snel mogelijk van af willen zijn. Nog vooraleer er een woord werd 
uitgesproken, hebben we die (rare) gast al getaxeerd: ¡No pasarán! 
Daar waar het ons toch lukt om tijd te maken en echt te luisteren, 
begint echte gast-vrijheid: de kunst om ons vrij te maken voor de 
gast. Dan kan het gebeuren dat de gastheer/gastvrouw gast wordt 
en de gast gastheer/gastvrouw.
Niet evident, maar juist daarom kan het ons zo diep raken. 

SPIRITUALITEIT

nr. 130 - mei 202110
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Graag meer Zuurstof voor de ziel? Klik hier. 

Zuurstof voor de ziel

Mijmering
Geluk is als een vlinder: 
hoe meer je er op jaagt, 

hoe verder hij zich van jou verwijdert. 
Maar als je rustig gaat zitten 

en je aandacht 
aan andere dingen besteedt, 

komt hij vanzelf op 
je schouder zitten.

 
Auteur – Antoine de Saint-Exupéry
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/meer-zuurstof/
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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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En last but not least… de overzichtspagina Logies tijdens je tocht op onze website. Vandaar 
kan je verder naar Logies in België en Luxemburg, Logies in Frankrijk, Logies in Spanje en 
Logies in Portugal.

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
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-belgie-en-luxemburg/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-frankrijk/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-spanje/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-portugal/
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nieuwe editie van de Camino inglés

De Duitse uitgever Conrad Stein Verlag publiceert 
een nieuwe gids over de Camino Inglés. Deze camino 
begint aan de noordspaanse kust ter hoogte van A 
Coruña of Ferrol. Door het Galicische landschap gaat 
het dan naar Santiago. De pelgrimsgids geeft een ge-
detailleerde beschrijving van beide varianten, naast 
informatie over de bezienswaardigheden in de regio 
en overnachtings- en andere faciliteiten. De camino 
vanuit Ferrol is 113 km lang en volstaat bijgevolg om 
een compostela-oorkonde in Santiago op te halen. Bij 
aankomst in Santiago kan men aan de tocht nog 90 
km aanbreien door richting Fisterra te lopen. In de gids 
vind je verder tips die je via de Costa del Morte terug 
naar A Coruña brengen. 

De gids is voorzien van kaarten op schaal 1:100.000, 
hoogteprofielen, talrijke afbeeldingen en algemene 
informatie over pelgrimeren. 

Het boekt kost 13 euro 
en je kan het bestellen 
in onze Pelgrimswin-
kel. Meer info klik hier. 

Via Campaniensis van Rocroy naar Vézelay

De Via Campaniensis brengt je door een regio met een 
indrukwekkende geschiedenis en prachtige landschap-
pen. Vanuit Rocroi, bij de Belgische grens, gaat het naar 
Reims en verder door de Champagnestreek en Bour-
gondië naar Vézelay, in het hartje van Frankrijk. De weg 
knoopt mooi aan bij de Via Mosane en de Via Monas-
tica en brengt je in Vézelay via de Via Lemovicensis naar 
Saint-Jean-Pied-de-Port. De route telt ongeveer 390 km. 
In de gids vind je een gedetailleerde beschrijving van 
de route voor zowel stappers als fietsers. Voorts zijn er 
kaarten, gps-tracks, hoogteprofielen, overnachtingsmo-
gelijkheden en bezienswaardigheden opgenomen. 

Het boek kost 13 euro en je bestelt bij de uitgever. 
Klik hier. 

PaS VeRSChenen

Jakobsweg Trier-Vézelay

Conrad Stein Verlag heeft in de reeks van zijn Outdoor-
gidsen een nieuwe uitgave van de Jakobsweg van Trier 
naar Vézelay. Vanuit de Romeinse stad Trier brengt de 
gids je door Lotharingen en Champagnestreek naar 
het bedevaartsoord Vézelay in Bourgondië. Onderweg 
wandel je door weiden, velden en wijngaarden, zijn de 
Maas en de Moezel nooit ver weg en loop je door dro-
merige dorpen en levendige steden. De gids beschrijft 
de ongeveer 500 km lange weg van plaats tot plaats. 
Dit laat toe een individueel programma op te maken. 
Ook aan de fietsers wordt gedacht. Er zijn tips voor 
overnachtingen, je komt te weten waar je een stempel 
kan ophalen en je krijgt info over alle bezienswaardig-
heden op je weg. Met kaarten, gps-tracks en hoogte-
profielen kent de route geen geheimen meer voor je. 

Het boek kost 17 euro. Je kan het bestellen bij de uit-
gever (klik hier). 

https://compostelagenootschap.be/product/spanien-camino-ingles/
https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/frankreich-jakobsweg-via-campaniensis-von-rocroi-nach-vezelay/
https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/jakobsweg-trier-vezelay/
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oP weG
Pelgrimshoeve Kafarnaüm nodigt uit

Nu de Pelgrimshoeve Kafar-
naüm in Vessem (Nederland) 
na de coronasluiting weer 
open is, bestaat de mogelijk-
heid om vier dagen op de 
hoeve te verblijven en de om-
geving te verkennen. In 2019 
is het startschot gegeven voor 
een mini-pelgrimage rondom 
Vessem. In 2020 is de route 
herzien en opnieuw beschre-
ven. Er zijn vier wandelingen 
uitgezet van 15 tot 25 km: de 
Merenroute (richting Wintel-
re), de Heideroute (richting Middelbeers), de Stroom- en Bosroute (richting Duizel/Kneg-
sel) en de Verstillingsroute (richting Netersel).

Wandelaars worden uitgenodigd om, individueel of in kleine groepjes, voor vier dagen 
naar Vessem te komen. Men kan drie of meer nachten van dinsdag t/m zondag tegen 
de gebruikelijke voorwaarden op de Pelgrimshoeve verblijven, het boekje kopen bij de 
gastmensen en aan de wandel gaan. We hebben het een mini-pelgrimage genoemd, 
omdat men zich vier dagen kan terugtrekken uit de hectiek van het dagelijks leven op 
een plek die uitnodigt om tot innerlijke rust te komen. 

 “Door te lopen ontmoet ik je elke keer opnieuw, 
  mijn beste reisgenoot”, 
  R. Tagore.

De wandelingen staan uitgebreid beschreven in het boekje en daarnaast is veel informa-
tie toegevoegd over de streek waar je doorheen loopt: de natuur en cultuur van het land 
van de acht zaligheden. Ook zijn er vragen opgenomen, waarmee de wandelaar zijn/
haar mini-pelgrimage verdieping kan geven. Alle info over de Pelgrimshoeve vind je hier. 

E-mail: info@pelgrimshoevekafarnaum.nl

Met ‘de ware Jacob’ door Brugge

In dit Heilig Jaar vernieuwt de Brugse 
gidsenvereniging S-wan haar wandeling 
langs het bronzen schelpenpad door de 
stad. Het Compostelapad wordt gereno-
veerd en zelfs ietwat verlegd via de ka-
thedraal want daarin is een prachtige, au-
thentieke Jacobskapel met mooie fresco’s 
te zien. 

S-wan is een officieel erkende gidsenver-
eniging in Brugge en staat voor ‘speciale 
wandelingen’. In dit geval wordt een stuk-
je van de Via Brugensis ontdekt. Op je pel-
grimstocht dompelen de gediplomeerde 
S-wangidsen je onder in de rijke geschie-
denis, het internationale belang en de eeuwenoude tra-
dities van de camino. Zoals het bij S-wan hoort, worden 
hierbij de betreden paden verlaten om te wandelen langs 
minder bekende pareltjes in de Breydelstad.
Om elke wandeling tot twee uur te beperken zijn er twee 
versies van ‘De Ware Jacob’. 
De Zuid-versie: vertrekkend aan het station en eindigend 
in de omgeving van de St.-Jacobskerk.
De Noord-versie: vertrekkend aan de St.-Jacobskerk tot 
aan de Dampoort (er is een bushalte).
Met de “Brugse pelgrim voor 1 dag” doorloop je het hele 
parcours met tussenin een lunchpauze.

Voor meer info (datums en beschikbaarheden), neem con-
tact op met info@s-wan.be. Check ook de website klik hier. 
Je kan tenslotte Suzy Borms, lid van ons Genootschap, via 
suzyborms@skynet.be of 0478 33.94.62 contacteren.

De Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem is weer open. 
Het bronzen schelpenpad doorkruist 
de Brugse binnenstad.

Su
zy
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https://pelgrimshoevekafarnaum.nl/
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Camino langs de Costa Brava 

De Costa Brava laat je misschien eerder dromen van 
zonnekloppen met badsteden als Lloret de Mar en Pa-
lamós dan van wandelen, maar vergeet dat vooroor-
deel. Er kan wel degelijk een mooie camino worden 
gelopen en die heeft een lange geschiedenis. De eer-
ste Spaanse camino’s vertrokken weliswaar noordelijk 
aan de grens met Frankrijk. Maar al snel zijn er andere 
routes bijgekomen die eveneens een aanzienlijke im-
pact hadden. Een daarvan is de Camino de Ronda de 
la Costa Brava. Die werd gevolgd door pelgrims die 
zich waagden aan de oostelijke doorsteek van de Pyre-
neeën. In de Middeleeuwen verzamelden veel van die 
pelgrims zich in de buurt van de Catalaanse hoofdstad 
Barcelona, meer bepaald in de abdij van de heilige Ma-
ria van Monserrat om vandaaruit hun weg naar Santi-
ago voort te zetten. 

Dat lijkt niet zo’n slecht idee want de regio biedt een 
grote diversiteit aan landelijke gebieden, natuurpar-
ken en natuurlijk stranden. Een tocht langs de pitto-
reske landschappen aan de mediterrane kust zal zeker 
pelgrims kunnen verleiden. Vanop de paden krijg je 
uitzicht op schilderachtige stranden en een zwempar-
tijtje is nooit ver weg. 

De kust is zeer woest en wild door de vele rotsformaties 
die soms tot in zee uitlopen, dit zijn uitlopers van de 
Pyreneeën. Brede zandstranden zijn zeldzaam. Maar 
juist aan de kleine, door pijnbomen omgeven baaitjes 
ontleent de streek zijn uitstraling. De stranden bestaan 
meestal uit grof zand, fijn grind of kiezels. 

Ook de verschillende natuurparken zijn zeker de moei-
te. Uitschieter is natuurpark Aiguamolls de l’Empdá, 
met een sterke biodiversiteit die vanuit verschillende 
uitkijkpunten kan worden bewonderd. Dat je regel-
matig het massatoerisme van de badplaatsen moet 
trotseren, is wel duidelijk. Wie zich daar aan ergert, kan 
maar beter een andere route kiezen.

De weg loopt van Blanes naar Portbou maar kan even-
goed in de omgekeerde richting worden gevolgd. Het 
traject van meer dan 200 km is bewegwijzerd met de 
wit-rode signalisatie van de Gran Recorrido GR 92. De 
camino kan gemakkelijk worden opgedeeld in korte 
etappes. 

Hier een opdeling in 15 etappes:
1:  Blanes - Lloret de Mar (3 uur)
2:  Lloret de Mar - Tossa de Mar (3 uur en 15 minuten) 
3:  Tossa de Mar - Cala Giverola (2 uur) 
4:  Cala Jonca - Platja Sa Conca (2 uur en 30 minuten) 
5:  Platja d'Aro - Palamós (1 uur en 30 minuten) 
6:  Cala Margarida - Platja del Castell - Cap Roig 
 (2 uur en 30 minuten) 
7:  Platja del Golfet - Tamariu (2 uur)

De Costa Brava is een ruige kust (buiten de toeristische badplaatsen) met strandjes omgeven door pijnbomen. 
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Gezond op de camino

Voelen we ons niet zo lekker, wordt het 
leven wat saai, dan kan de nood groeien 
om een stapje in de wereld te zetten. De 
Camino de Santiago kan dan een optie 
zijn om onze fysieke en mentale gezond-
heid weer op peil te krijgen. Je kan er 
nieuwe plaatsen ontdekken, verbinding 
maken met de natuur en de mensen en 
de stress van je laten afvloeien.
Maar stappen is niet zo vanzelfsprekend. 
Er moet maar weinig gebeuren om een 
mooie stapervaring in een nachtmerrie 
te veranderen. De dagelijkse etappes die 
je als pelgrim aflegt, maken dat je voeten 
je grootste bondgenoten worden en dat 
je weerstand op de proef wordt gesteld. 
Daarom zijn de inhoud van je rugzak, de 
keuze van het aangepaste schoeisel en je 
reactievermogen op probleemsituaties 
zaken waarmee de pelgrim terdege reke-
ning moet houden. 
De nieuwsbrief Vive el Camino heeft daar-
om een aantal gezondheidsproblemen 
op een rijtje gezet en oplossingen aange-
dragen. 

Dehydratie
Dehydratie of uitdroging is een fenomeen 
dat zich vooral voordoet in de heetste 
maanden van het jaar. Daarom is het be-
langrijk vóór, tijdens en na elke tocht wa-
ter te drinken. Het helpt de temperatuur 
te reguleren, de gewrichten te smeren en 
geeft energie. Het is dan ook aangeraden 

steeds water in je rugzak te hebben en 
om de twee uur te drinken. Merk je dat 
je overvloedig zweet, dat je moe of zwak 
bent, dat je nauwelijks urineert, dan is het 
hoogtijd je watervoorraad aan te vullen. 
Wanneer het zover is dat je al periodes 
van duizeligheid of braakneigingen hebt, 
is het aangeraden water in kleine slokjes 
te drinken. 

Zonnesteek en hitteberoerte
Uiteraard komt dit voornamelijk in de 
zomer voor. De temperatuur van het li-
chaam kan dan erg hoog oplopen (soms 
41 graden en meer). Er kan sprake zijn 
van abnormaal gedrag, hoofdpijn, hallu-
cinaties, verwardheid en angst. Je kan een 
snelle hartslag en moeilijke ademhaling 
krijgen. Bewustzijnsverlies is mogelijk. 

Voetverzorging maakt deel uit van een geslaagde tocht. 

Wat er dan te doen valt?
Onmiddellijk de hulpdiensten oproepen 
(112). Het slachtoffer in een koele omge-
ving leggen en afkoelen met coldpacks 
in de nek, voorhoofd, oksels en liesstreek. 
Niets te eten of drinken geven.

Voetproblemen
De voeten zijn letterlijk en figuurlijk de 
steunpunten van onze tocht. Om moei-
lijke paden en lange wandelingen aan te 
kunnen, is degelijk schoeisel essentieel. 
Ademend schoeisel kan je helpen, dub-
bele kousen ook en een beschermende 
zalf. Maar ondanks alle voorzorgen kun-
nen blaren, wondjes en schaafwonden 
het je lastig maken. Neem daarom in je 
EHBO-zakje gaas, pleisters, een naald en 
vaseline mee. 

Insectenbeten
Om insectenbeten te voorkomen kan 
je best een anti-muggenzalf bij de hand 
hebben. Of je kan een lotion op je kleding 
aanbrengen. Wanneer je allergisch bent 
voor insectenbeten, neem dan zeker je 
vertrouwde zalf of indien nodig medica-
tie mee. 

Verstuikingen
Soms gaan de camino’s over zwaar terrein 
en ligt een verstuiking achter de hoek, 
maar ook op vlak terrein is het opletten. 
Overmatige inspanning kan gemakkelijk 
leiden tot spierblessures. Daarom is zo be-
langrijk de rugzak niet te zwaar te laden 
en niet teveel kilometers op te korte tijd 
af te haspelen. Maar ook al let je hier na-
drukkelijk op, een misstap is gauw gezet. 

Zonnebrand
Zonnebrand kan heel het jaar voorkomen. 
Langdurig in de zon lopen volstaat, ook 
als het bewolkt is. De gezondheid van de 
huid kan er zwaar onder lijden. Dat mani-
festeert zich misschien niet meteen, maar 
kan na enkele jaren ernstige gevolgen 
hebben. Een zonnebril met ultravioletfil-
ter, een beschermende zalf en veel water 
drinken, kunnen veel kwaad voorkomen.
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Correos hervat rugzakkenvervoer

Het Spaanse postbedrijf Correos is weer begonnen met het transpor-
teren van rugzakken en bagage van pelgrims. Tot eind mei was de 
dienst enkel verzekerd tussen Sarría en Santiago. Vorige maand werd 
het aanbod aanzienlijk uitgebreid. Je kan er nu voor terecht op de Ca-
mino Francés vanaf Roncevalles, de Camino Português vanaf Tui (cen-
trale weg) en A Guarda (kustweg), de Camino Primitivo vanaf Oviedo, 
de Camino del Norte vanaf Irún, de Camino Inglés vanaf Ferrol en de 
Camino Sanabrés vanaf Ourense. Ook de wegen tussen Santiago, Fis-
terra en Muxia worden bediend. 

Op de website Pac Mochila vind je alle informatie. Wil of kan je geen 
zware rugzak torsen dan is dit een prima hulpmiddel. Je verwittigt 
Correos waar ze je rugzak (vóór 8 acht uur) kunnen ophalen, je betaalt 
de rekening en identificeert je rugzak. Dan laat je weten waar je hem 
wil ontvangen. Vanaf 14.30 uur staat die klaar op je volgend adres. De 
dienst werkt ook op zon- en feestdagen. Hoe langer het traject dat je 
er gebruik van maakt, hoe meer korting je krijgt. 
Rugzakken of andere bagage mogen niet meer dan 15 kilo wegen en 
de maximumafstand is 60 kilometer per dag. 

Fijn voor deze meisjes maar ook voor de andere pelgrims dat de 
postman zich over hun lawaaierige bagage ontfermt. 

KoRT

Stappen op Via Brabantica

Op zaterdag 3 juli kan je meestappen met 
de Open Hart-beweging op de Via Braban-
tica van Kapellen naar Antwerpen. Vertrek 
aan de St.-Jakobskerk in Kapellen om 9.30 
uur. Tussen Kapellen en Antwerpen wandel 
je door het natuurgebied De Oude Lan-
den. In Antwerpen bezoek je het Sint-Juli-
anusgasthuis, de St.-Jakobskerk, de O.L.V.-
kathedraal, de Carolus-Borromeuskerk en 
de St.-Pauluskerk. Je bijdrage van 10 euro 
gaat naar een goed doel. Meer info vind je 
in ¡Hola! 131 van mei 2021 op pagina 21 en 
op de website van de Open Hart-beweging. 
Klik hier. 

Pelgrimsaantallen zitten in de lift

Het aantal pelgrims dat in Santiago een 
compostela-oorkonde gaat ophalen, klimt 
in stijgende lijn. In april registreerden zich 
1.024 pelgrims in Santiago. De helft liep de 
Camino Francés. Zoals al langer een trend 
is, overtroffen de vrouwelijke (538) de man-
nelijke pelgrims (486). Onder de pelgrims 
waren er vijf afkomstig van België. 
In mei steeg het aantal fors en kwamen 
4.295 pelgrims aan, ook weer de helft van 
de Camino Francés en ditmaal 21 Belgen. 
De mannen (2.155) overtroffen nipt de 
vrouwen (2.140). 

https://www.elcaminoconcorreos.com/en/rucksack-transfer
http://www.openhartbeweging.be/
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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.

watou, van 3 juli tot 5 september
Kunst, Poëzie, natuur en elkaar

De curatoren van Watou 2021 nodigen je uit om te kij-
ken, te lezen, te voelen, te reflecteren en te connecteren. 
Met de kunst, de poëzie, de natuur en met elkaar. Het 
kunstenfestival telt 40 kunstenaars. Tot de selectie beho-
ren o.m. Arocha & Schraenen (B/VE), Edith Dekyndt (B), 
Bram De Munter (B), Tracey Emin (GB), Nadia Gerroui (F), 
Esther Kläs & Gustavo Gomes (D), Mark Manders (B/NL), 
Neo Matloga (ZA), Vincent Meessen (B) en Johan Van 
Geluwe (B).

De 40 deelnemende dichters zijn gevestigde namen uit 
Vlaanderen en Nederland, zoals Anna Enquist. Of over-
leden dichters, zoals Gerrit Kouwenaar. De selectie telt 
minstens vijf debutanten, drie die zelfs nog niet als dich-
ter debuteerden, half vergeten dichters (Jos de Haes) en 
superstars (Marieke Lucas Rijneveld). In het openings-
weekend wordt de 70 jaar geworden Stefan Hertmans 
gevierd. 

Een selectie van 14 gedichten is ook opnieuw te ontdek-
ken langs het ‘Gedichtenparcours Watou 2021’. Natuur en 
poëzie komen samen in een fietstocht tussen Poperinge 
en Watou.

Kunstenparcours in beweging
Beweeg tussen de drie hoeken van het parcours: Watou, 
het kunstdorp zelf, het centrum van Poperinge en de 
nieuwe locatie, het Kasteel De Lovie, daartussenin.
Watou blijft de uitvalsbasis van het kunstenfestival en 
toont het gros van de kunstenaars en dichters. In het cen-
trum van Poperinge lieten de curatoren hun oog vallen 
op het unieke interieur van de Gasthuiskapel. Het Kasteel 
De Lovie is een getuige van de wooncultuur van de aris-
tocratie in de 19de eeuw en heeft een unieke geschie-
denis. Het hele parcours tussen de drie locaties bedraagt 
zo’n 10 km, met de fiets zeker te doen. 
Voor meer info: klik hier

Watou 2021 speelt zich af op drie locaties.

https://www.kunstenfestivalwatou.be/nl/watou-2021/parcours/
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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 samengaan. In 
de vorige ¡Hola! namen we een aanloopje met de Poëziewandeling in 
Damme en de Triënnale in Brugge. Daar komt nu een vervolg op met het 
Kunstenfestival Watou 2021 en Beaufort 2021. Watou 2021 valt nog met 
de fiets te behappen. Beaufort strekt zich over de hele kustlijn, weliswaar 
slechts 65 km, maar toch eerder een meerdaagse uitstap.

damme, tot 19 september 
GGG
Stichting IJsberg presenteert sinds jaren het literai-
re cross-over project ‘GGG’: ‘Geschreven, Getekend 
en Gedrukt’. Schrijvers, dichters, illustratoren en 
beeldend kunstenaars werken samen en bevruch-
ten elkaar met hun werk. Finaal mondt die samen-
werking 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 plek-
ken langs deze route presentaties vinden van een 
samenwerking tussen dichters en beeldenma-
kers. Je vindt er tien gedichten van Herman de Co-
ninck, geselecteerd door Kristien Hemmerechts. In 
de selectie werd rekening gehouden met het sei-
zoen: de zomer. Uit het oeuvre van de Coninck wer-
den specifiek hoopvolle gedichten gekozen vanuit 
het idee dat mensen wel wat hoop kunnen gebrui-
ken. Een rode draad is ook de poging om een mo-
ment te vatten, om het moment 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 organisa-
tor 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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Maastricht, tot 26 september
Berlinde de Bruyckere: engelenkeel

In het Bonnefantenmuseum in Maastricht 
toont Berlinde De Bruyckere monumen-
tale werken die geïnspireerd zijn op het 
idee van een engel, zoals die in mythes en 
verhalen, in literatuur en de kunstgeschie-
denis 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 tussen hemel en aar-
de, 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 li-
chaam een gevaar is voor de mens.

De Bruyckere is een geëngageerd kun-
stenaar 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 zoals was 

en hars, maar ook dierenhuiden, dekens 
en doeken die soms lang zijn blootgesteld 
aan de elementen vooraleer ze te verwer-
ken. Haar sculpturen vragen om aange-
raakt te worden. 

Zij behandelt de grote thema’s van ons 
menselijk bestaan, lichamelijkheid, lij-
den, ‘Eros en thanatos’. Thema’s die zij 
bespreekbaar 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 
Bonnefantenmuseum in Maastricht krijg 
je vanaf 26 mei daarvoor de kans, althans 
als de coronamaatregelen het toelaten.

In hetzelfde museum loopt de tentoon-
stelling Brueghel en tijdgenoten: kunst 
als verborgen verzet? Het startpunt is 
de Kruisdraging van Pieter Brueghel de 
Jonge (II). Een onderwerp dat ogen-
schijnlijk puur religieus is, kan gezien 
worden als een verborgen, kritisch com-
mentaar op de machtsstructuren en re-
ligieuze realiteit in Vlaanderen zoals de 
schilder die kende. 
Meer info? Klik hier. 

https://www.bonnefanten.nl/nl/tentoonstellingen/berlinde-de-bruyckere
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westerlo, Park, 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 augustus ‘Als de bliksem - 900 jaar nor-
bertijnen’. Via schilderijen, prenten en andere 
kunstobjecten ontdek je negen eeuwen nor-
bertijnse geschiedenis vol cultuur, godsdienst, 
spiritualiteit, zin voor schoonheid. De rijke en 
vaak verborgen pareltjes van de Brabantse abdijen 
worden bovengehaald, alsook enkele prachtstuk-
ken die ooit behoorden aan de orde waaronder het 
antifonarium 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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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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Kunsttriënnale aan zee, tot 7 november 2021
Beaufort 2021 

Beaufort is een uniek kunstproject in de natuurlijke biotoop van het kustland-
schap. Tijdens deze zevende editie, vind je 20 kunstwerken in de 10 kustge-
meentes. Het programma wordt aangevuld met performances van Ari Benjamin 
Meyers met Die Verdammte Spielerei, Saâdane Afif, Nel Aerts en Gert Verhoeven.

Tijdens Beaufort 21 wordt de openbare ruimte uitgebreid naar de bodem van de 
zee. Verdwenen eilanden, gezonken scheepswrakken en fossielen vertellen er 
een veelzijdiger verhaal dat de gekende geschiedenis aanvult. De kunstenaars 
laten - al dan niet menselijke - stemmen aan het woord die vroeger onderdrukt 
werden. Het zijn stemmen die niet schreeuwen, maar fluisteren over het collec-
tief geheugen van iedere plek. Want net zoals mensen, beschikken ook plaatsen 
over een geheugen.
Meer info: klik hier
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Oostende, Rosa Barba - Pillage of the sea

Blankenberge, Marguerite Humea -The Dancer Wenduine, Maen Florin - Benjamin

Bredene, Nicolás Lamas - Unstable Territories

https://www.beaufort21.be/en
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Voortdurend zenden pelgrims hun blogs naar de website van ons Genootschap. Daarom is het 
een aanrader eens rond te neuzen op de website onder de rubriek Op weg – Pelgrimsverhalen. 
Daar kan je nieuwe blogs vinden op de pagina In pelgrimsblogs grasduinen. 
Verschillende blogs van tochten op de Caminho Português kan je er bijvoorbeeld volgen. 
Ook jouw blog of pelgrimsverhaal kan je insturen voor de website. Hoe dat te doen, vind je op de 
pagina Je pelgrimsverhaal of -blog delen.

BloGSutrecht, tot 1 januari 2022

Geen vrouw uit de Bijbel lokt zoveel re-
acties uit als Maria Magdalena. Na Maria 
en Eva is zij de derde belangrijke vrouw 
van het Westerse christendom. Pros-
tituee, heilige, echtgenote van Jezus? 
Belichaamt zij met de raadselachtige en 
extatische blik een innerlijk conflict? Een 
spanning tussen de mystieke en de vle-
selijke liefde? De tentoonstelling in Het 
Catharijneconvent in Utrecht probeert 
hier een antwoord op te geven. 

De oudste voorstelling dateert uit de 
elfde eeuw. De recentste werd vorig jaar 
gemaakt. Zij blijft dus kunstenaars inspi-
reren. Via schilderijen, beelden en foto’s 
wordt de bezoeker uitgedaagd om zich 
een beeld te vormen van deze vrouw en 
te ontrafelen hoe zij door de eeuwen 
werd voorgesteld. Zij bidt, zalft, verleidt, 
bekeert, verricht wonderen.

De tentoonstelling is verschillende ma-
len uitgesteld omwille van de gekende 
omstandigheden maar het was het 
wachten waard. Meer info (klik hier). 

Maria Magdalena door de eeuwen heen 

op de fiets met Frank Slootmans 
Frank Slootmans is op 1 juni met de fiets ver-
trokken naar Compostela. Zijn verhaal vind je 
hier op zijn blog ‘Onderweg naar Compostel-
la – The Way Forward’. Zeker interessant voor 
pelgrims die ook de fiets op willen en even 
poolshoogte willen nemen. 

St.-Jacob houdt je op de juiste weg. 
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Bert Roebben volhardt in de broosheid
Bert Roebben is 
professor theologie 
aan de universiteit 
van Bonn. Vanuit 
corona-ervaringen 
stelt hij dat er men-
sen zijn die van de 
harde realiteit weg-
vluchten in geweld. 
Anderen berusten 
in verbittering. En nog anderen houden zich 
moedig en blijven willens nillens overeind. 
In zijn boek ‘Volharden in de broosheid’ biedt 
Roebben een alternatief: ‘we moeten op zoek 
naar een nieuw kwetsbaar wij’. 
Om de kwetsbaarheid in zijn eigen leven ge-
stalte te geven, is hij eind mei op pelgrimstocht 
gegaan. Hij stapte naar Vézelay, een tocht van 
600 km. Zeer regelmatig liet pelgrim Bert een 
kijk in zijn leven toe. Daarvoor kan je terecht op 
zijn facebookpagina (klik hier) of beter nog op 
deze pagina van Kerknet. 
Bert huldigt als grondhouding van de gelovige 
en zeker van de pelgrim: vertrouwen - ‘kome 
wat komt’. Dat wou hij zich meer eigen maken 
tijdens zijn tocht. 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/je-pelgrimsverhaal-delen/
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/
https://onderwegnaarcompostella.com/blog/
https://www.facebook.com/hashtag/fulltimepilgrim
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/tweet/theoloog-wordt-pelgrim-volg-bert-roebben-op-zijn-camino
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Carlos Mestiaen zoekt een metgezel 
(m/v) om begin september de Camino 
Primitivo te lopen. Carlos heeft al heel wat 
ervaring en liep drie camino’s waaronder 
in 2018 de Camino del Norte. Hij is 68 jaar 
en wil de tocht graag beginnen in Villavi-
ciosa (in plaat s van Oviedo). Ben je geïn-
teresseerd? Dan kan je Carlos contacteren 
op een van volgende e-mailadressen: 
mestiaen.carlos@gmail.com of 
mestiaen.carlos@telenet.be .

Ten SloTTe

de Spaanse keuken in eigen huis
Er is geen enkele reden om te wachten op een lek-
ker Spaans gerecht tot we ooit weer in Spanje belan-
den. Corona houdt ons misschien meer in onze eigen 
omgeving, maar het lastige virus gaat ons er niet van 
weerhouden te genieten van een smakelijke tortilla. 
Wat hebben we nodig voor een tortilla española? 
	 •	6	eieren
	 •	een	kleine	ajuin	en	een	teentje	look
	 •	500	gram	aardappelen
	 •	olijfolie
	 •	peper	en	zout

Schil de aardappelen en snijd ze in kleine blokjes. Ook 
de ajuin en look fijn snijden. Ajuin en look zijn niet 
echt noodzakelijk, maar kunnen het gerecht verrijken. 
Een ruime hoeveelheid olie opwarmen en de aardap-
pelen en een snuifje zout en peper toevoegen. Oplet-
ten dat de aardappelen gaar stoven en niet bakken. 
Na 15 minuten de ajuin en look toevoegen en enkele 
minuten later van het vuur nemen. De aardappelen 
afgieten en de olie opvangen. De eieren zijn intussen 
geklutst en als de aardappelen afgekoeld zijn, beide 
ingrediënten samenvoegen. De olie opnieuw opwar-
men en het mengsel op het vuur plaatsen. Heel even 
op hoogste vuur laten aanbakken en dan zeer laag 
draaien zodat de tortilla helemaal bakt. Een deksel op 
de pan kan hierbij helpen. En voor de waaghalzen: 
die plaatsen een bord op de pan, draaien pan en bord 
zwierig om en laten de tortilla omgekeerd terug in !!! 
de pan glijden. Bovenkant afbakken. Succes. 
Tortilla is lekker als tapa of als lunch met een slaatje. 
Kan koud, lauw of warm worden gegeten.Water in de mond bij het zien van deze tortilla? 

Dan is het tijd aan de slag te gaan. 

Om de nostalgie ten top te drijven kunnen we een maaltijd afron-
den met een tarta de Santiago.
Ingrediënten:
•	 250	gram	fijn	gemalen	amandelen
•	 250	gram	witte	suiker
•	 5	eieren	(dooier	en	eiwit	scheiden)
•	 zeste	van	een	halve	limoen	of	citroen
•	 1	theelepel	kaneel
•	 boter
•	 poedersuiker

Zet al maar meteen 
de oven op om voor 
te verwarmen tot 180 
graden. Zoek alle in-
grediënten bij elkaar 
en dan beginnen we. 
Meng in een kom de 
witte suiker, kaneel, 
zeste en eigeel. Deze 
ingrediënten mengen 
we tot een homogene massa. Voeg het amandelmeel toe aan het 
beslag. Het eiwit kloppen we vervolgens tot een luchtige massa. 
Spatel het opgeklopt eiwit voorzichtig onder het beslag. Plaats het 
deeg in een bakvorm die ingesmeerd is met boter of bedekt met 
bakpapier. Het deeg gaat tussen 30 en 40 minuten de oven in. 
Nu is er tijd om een kruis van Santiago op stevig papier te tekenen. 
Misschien ook een Sint-Jacobsschelpje of een staf met kalebas of 
een pijl of… Minder artistieke koks gaan op zoek naar een echte 
St-Jakobsschelp. 

Na 30 minuten controleren we of de taart goed gebakken is. Zo ja, 
dan kan ze uit de oven. Als de taart afgekoeld is, plaatsen we onze 
artistieke hoogstandjes of een schelp op de taart en bestrooien ze 
met poedersuiker. En dan… verschijnt toch wel de enige, echte tarta 
de Santiago.  Smakelijk. 

 De tarta de Santiago vergt niet alleen kook-, 
maar ook artistieke kundigheden.


