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De rust is voorbij. Aanschuiven in de rij voor een volgnummer om toegang te krijgen tot het Pelgrimsbureau in Santiago de Compostela.  
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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.

In Spanje blijft corona pertinent aanwezig

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)

In september zal het Infopunt in Mechelen elke 
zaterdag geopend zijn, maar nog in coronamo-
dus: op afspraak en in de voormiddag. Afspraken 
zijn dan mogelijk om 10, 11 en 12 uur. Maar als de 
vraag toeneemt, zijn aanpassingen daarin steeds 
mogelijk. Voor alle recente informatie over de si-
tuatie in 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 loca-
tie is het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik 
de Merodestraat, 18 in Mechelen. Bij een bezoek 
dien je uiteraard de coronamaatregelen te res-
pecteren. Met al je vragen over pelgrimeren kan 
je ook terecht in het Virtuele Infocafé. Klik hier.                                                                                                                  
Kom zeker niet naar het Infopunt in Mechelen 
zonder vooraf een afspraak te boeken. Dat kan op 
de website. Klik hier.
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Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:

zaterdag 4 september 2021: Chris Briké, Richard Anthone en Jos Belmans

zaterdag 11 september 2021: Paul Linders, Luc Holsters en Emmanuel Velghe 

zaterdag 18 september 2021: Marc Frederickx, Andrea Grootaers en Willy Beyers

zaterdag 25 september 2021: Annemie Vanderschoot, Jelle Nuyts en Robert Truyen.                                                                                                                              

De schuin gedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring. 

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 gaat elke woensdagavond om 20 uur open. We ontmoeten 
elkaar via een videogesprek via Google MEET. Deelnemen kan je met pc, smart-
phone of tablet langs de website van ons Genootschap. Alles verloopt heel ge-
bruiksvriendelijk. Klik hier

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

Zijn van dienst:                                                                                                                                                                        
woensdag 1 september 2021:   stappers: Chris Briké en Richard Anthone
woensdag 8 september 2021:   stappers: Jacques Tack en Lieve Gommers 
           fietsers: Jos Helsen en  Jos Belmans
woensdag 15 september 2021:   stappers; Marc Frederickx en Luc Holsters
woensdag 22 september 2021:   stappers: Jos Helsen en Martine Maes
           fietsers: Robert Truyen en Luc De Meulenaere
woensdag 29 september 2021:   stappers: Luk Pauwels en Alex Cusse.
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info vrijwilligers
Voor info over de vrijwilligers van het Infopunt in Mechelen en van het Virtueel 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 ervaring van de medewer-
kers 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 (klik hier). 

Marc Frederickx bereidt zich voor om bezoekers van het Virtueel Infocafé bij te staan. 

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/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-infopunt/


¡HOLA! nr. 134 - september 20216

 ’t Genootschap - afdelingen

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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denderleeuw, vrijdag 22 oktober
Pelgrimsavond

Op vrijdag 22 oktober 2021 organi-
seert afdeling Zenne-Dender van 19.30 
uur tot 22.30 uur in Zaal Den Breughel 
opnieuw een pelgrimsavond. Een ont-
spannende pelgrimsavond en een blij 
terugzien!

Hans Vanderniepen komt vertellen over 
zijn pelgrimstocht op de via Podiensis: 
een prachtig stukje camino in Frankrijk.
Alle leden zijn van harte welkom. In het 
bijzonder verwelkomen we de leden 
van afdeling Zenne-Dender die dit jaar 
op tocht geweest zijn. Ook dit jaar heb-
ben we een verrassing voor hen in petto 
mits ze hun compostela die ze dit jaar in 
Santiago de Compostela ontvingen (aan 
te duiden bij de inschrijving via de web-
site), kunnen voorleggen.

Inschrijven voor 18 oktober: klik hier
 Via Podiensis - Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgrimsavond-2/
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aFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, zaterdag 23 oktober
wandeltocht

Met een gids wandelen we door Brugge en omgeving, 20,5 km. We stappen 
door Sint-Michiels, Sint-Pieters, Sint-Jozef en Koolkerke (Fort van Beieren). We 
houden een middagstop in Sint-Jozef en gaan verder door Sint-Kruis. Ten slotte 
wandelen we in babbeltempo langs een verrassingspad door Brugge.

Praktisch
We komen ten laatste om 9.15 uur samen aan de achterzijde van het station van 
Brugge. Als deelnemer wandel je in een groep met max. 20 personen, de bege-
leider inbegrepen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen vertrekt een eerste 
groep om 9.30 uur, een tweede om 9.40 uur, een derde om 9.50 uur en de laatste 
om 10 uur. Met respect voor de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Elke groep heeft een gids die onderweg informatie geeft over interessante plaat-
sen waar we langskomen. Tijdens de middagstop in De Garve – na 12 km in Sint-
Jozef – voorzien we gratis warme soep. Je lunchpakket breng je zelf mee. Ter 
plaatse kun je ook andere dranken kopen. Wie na de middagstop te moe is, kan 
de bus nemen naar het station (te betalen) of de gratis shuttlebus op 1 km van 
De Garve. Op het einde van de wandeling is er gelegenheid om op eigen initia-
tief een maaltijd te nemen in de brouwerij De Halve Maan, Walplein 26, Brugge, 
tel. 050 44 42 22, info@halvemaan.be.

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

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt tot 80. 
Schrijf je hier in tot en met vrijdag 15 oktober 2021.
Na ontvangst van je betaling bevestigen we je inschrijving als definitief. Na het 
afsluiten van de inschrijvingen melden we je nog via e-mail in welke groep je 
bent ingedeeld en je precieze vertrekuur.

Buffelbrug of Canadabrug

Fort van Beieren
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/begeleide-wandeltocht-brugge/
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Wat zoek je op de camino? Rust, een nieuwe adem, een puzzelstukje dat je niet vindt, 
een antwoord op wat je beknelt, gewoon geluk … Het kan op je weg liggen. Maar 
dan mag je niet alleen zoeken. Je moet open blijven om ook te vinden!

Tagore verwoordt dit heel poëtisch in een mooie parabel: De steen der wijzen.
   
Een zwervende dwaas zocht de steen der wijzen. Zijn haren waren sliertig, tanig 
en vol stof, zijn lijf was tot een schim vermagerd, zijn lippen waren dichtgekne-
pen als de gesloten deuren van zijn hart, zijn ogen gloeiden als het licht van een 
glimworm die zijn wijfje zoekt.

Vóór hem bulderde de grenzeloze oceaan. 
De rumoerige golven spraken gestadig van verborgen schatten, de onwetend-
heid bespottend die hun betekenis niet kende.
Misschien had hij alle hoop opgegeven, toch wou hij niet rusten, want het zoeken 
was zijn leven geworden …

Evenals de oceaan altijd zijn armen tot de hemel opheft naar het onbereikbare …
evenals de sterren in kringen bewegen, en toch een einddoel zoeken dat nooit 
bereikt kan worden …
zo dwaalde de dwaas met zijn tanige, stoffige haren aan het eenzame strand en 
zocht de steen der wijzen.

Op zekere dag kwam een dorpsjongen tot hem en vroeg: “Zeg, hoe kom je aan die 
gouden ketting om je middel?” 

De dwaas schrok op. De ketting, die eens van ijzer was, was waarlijk van goud, het 
was geen droom, maar hij wist niet waar zij veranderd was. Woest sloeg hij zich 
op ’t voorhoofd. Wáár, o wáár toch had hij dit succes bereikt zonder het te weten?

Het was een gewoonte geworden stenen op te rapen en de ketting er mee aan te 
raken, en ze dan weg te werpen zonder te zien of de verandering gelukt was. Zo 
had de dwaas de steen gevonden en weer verloren. 

De zon zonk laag in ’t westen, de hemel was als goud. De dwaas keerde terug op 
zijn schreden om opnieuw de verloren schat te vinden, zijn kracht uitgeput, zijn 
lijf gebogen, zijn hart in ’t stof … als een ontwortelde boom.

Rabindranath Tagore
Rabindranath Tagore
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 

Zuurstof voor de Ziel
 

Ik ga wandelen onder een brandende zon, 
in plensbuien en tijdens noodweer. 

Maar al wandelend zal de zon 
mijn hart van steen verwarmen, 

zal de regen een tuin maken van mijn woestenij. 
Met het verslijten van mijn schoenen 

zal ik mijn gewoonten slijpen. 
Ik ga wandelen en mijn wandeling 
zal een ontwikkeling zijn in mezelf. 

Ik ga niet zomaar op reis, 
ik zal zelf een reis worden, 

een pelgrimstocht.
 

Vrij naar Jean Debruynne. 
Geciteerd in: Het geheim van de schelp.

Op de Caminho Português tussen Lisboa en Porto

M
ar

c 
Fr

ed
er

ic
kx

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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Caminho Português, nieuw op onze website

Op onze website zal je de nieuwe steekkaart - de 34ste in de reeks - van de Caminho 
Português van Lissabon naar Porto aantreffen. Deze Caminho Português (Portu-
gees) of Camino Portugués (Spaans) start in Lissabon en loopt over Santarem, Tomar 
en de universiteitsstad Coimbra naar Porto (379 km). In Santarem kun je de variante 
Caminho de Fátima (87 km) stappen, die je in Tomar weer op de hoofdroute brengt. 
Er zijn nog vijf andere varianten. 
Alles over de Caminho Português - Lisboa > Porto kun je hier bekijken en lezen.

De bestaande steekkaart van de Caminho Português van Porto naar Santiago de Com-
postela is vernieuwd en geactualiseerd. Je vindt er de Caminho Central (245 km) en Ca-
minho da Costa (268 km), die net buiten Porto-centrum scheiden en pas in Redondela 
(Spanje) weer samenkomen. Wil je de voorsteden ten noorden van Porto vermijden, 
dan kun je een kustvariante (34 km) nemen die in Vila do Conde aansluit op de Camin-
ho da Costa. Een interessante variante - bijna aan het einde - is de Camino Espiritual (74 
km). Er zijn ook twee verbindingen tussen de hoofdroutes: Rates (Central) > Fão (Costa) 
(14 km) en Caminha (Costa) > Valença (Central) (28 km). Door de vele varianten langs 
en verbindingen tussen de twee hoofdroutes is het perfect mogelijk om een tocht op 
eigen maat te maken.  Info klik hier.

De hoofdroutes op deze twee steekkaarten en de 29 varianten zijn getekend op ba-
sis van de gids ‘A pilgrim’s guide to the Camino Portugués – Lisboa – Porto – Santiago’ 

van John Brierley (2020). Zoals steeds 
bevatten ook deze steekkaarten een 
beschrijving, praktische informatie 
over de pelgrimsweg, een lijst van 
gidsen, een fotoslider om je een idee 
te geven van de route, een heleboel 
links naar  interessante websites en 
downloadbare tracks voor je smart-
phone of gps. Voor het traject Lisboa 
> Porto ronduit handig.

Pelgrim in limburg 

In het najaar van 2021 organiseert de Neder-
landse organisatie ‘Pelgrim in Limburg’ een 
wandelweekend en diverse dagwandelin-
gen. Zo is er bijvoorbeeld de Pelgrimswan-
deling Catharinakapel op 18 september 
2021.

Het gaat hier om een dagwandeling (12 
km) naar een verborgen pareltje in het diepe 
zuiden van Nederlands-Limburg, de twaalfde-
eeuwse Sint-Catharinakapel van Oud-Lemiers. 
De kapel is het oudste zaalkerkje van Nederland. Sober 
vanbuiten maar verrassend vanbinnen. Info klik hier.

Dan is er het wandelweekend Val-Dieu op 16 en 17 oktober, een tweedaagse rond-
wandeling door de Belgische Voerstreek, het groene hart van de euregio. De abdij 
van Val-Dieu is het rustpunt op deze mooie pelgrimstocht. Info klik hier.

Een klooster tot kloosterwandeling is er op 31 oktober 2021. Met deze dagwande-
ling (10 km) maak je een verbinding tussen klooster Wittem en klooster Hoogcruts. 
In de ruimte tussen deze twee monumenten zoeken we naar stilte, inspiratie en zin.
Heb je interesse in een van de wandelactiviteiten? Wacht dan niet te lang met aan-
melden, want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan je via de links die bij 
elke wandeling zijn aangegeven. 

 Catharinakapel 
in Oud-Leniers

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-vanuit-portugal/caminho-portugues-lisboa-porto/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-vanuit-portugal/caminho-portugues/
https://www.pelgriminlimburg.nl/wandelaanbod/pelgrimswandeling-catharinakapel/
https://www.pelgriminlimburg.nl/wandelaanbod/wandelweekend-val-dieu/
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ons Kloosterpad door noord-Brabant

Maak wandelend kennis met het leven en werk van de Brabantse kloos-
terlingen, toen en nu. Ons Kloosterpad voert je in vijftien etappes langs 
vijftig (voormalige) kloosters en abdijen in Brabant. Rond diverse kloos-
ters zijn prachtige wandelingen uitgezet. 
Meer info op Ons Kloosterpad | VisitBrabant. 

Van de meer dan 660 gebouwen in Noord-Brabant die als klooster 
dienst hebben gedaan, bestaan er nog 450. Een groot deel van deze 
gebouwen heeft inmiddels een andere bestemming gekregen. Zo 
kun je er bijvoorbeeld overnachten, retraites volgen, wonen of werken 
of is er een museum van gemaakt. Maar een aantal is en blijft gewoon 
klooster.

Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilometer dat zowel langs 
deze bestaande als voormalige kloosters gaat. Wandelend langs vijftig 
plekken en door de prachtige natuur rondom, maak je kennis met het 
kloosterleven in Noord-Brabant.

De route is opgedeeld in vijftien etappewandelingen, variërend van 16,5 
tot 28 kilometer. Iedere etappe gaat van klooster naar klooster. Rondom 
deze vijftien vertrek- en aankomstkloosters zijn ook  rondwandelingen 
uitgestippeld, die variëren van 2,5 tot 12 kilometer. Alle routes gaan over 
het wandelknooppuntennetwerk.
In een aantal kloosters langs de route is het mogelijk om te overnachten. 
Controleer altijd vooraf de mogelijkheden, je kunt hier niet dagelijks te-
recht. Langs de route liggen ook andere accommodaties, vaak met een 
link naar het kloosterleven. Klik hier voor alle locaties en actuele moge-
lijkheden. 

In de omgeving van de wandelroute liggen veel gastvrije hotels, B&B's, 
campings en andere locaties waar je kunt overnachten. Vind je overnach-
tingsadres  in het  overzicht van overnachtingslocaties  in Brabant. Kies 
eerst het type accommodatie en vul vervolgens de plaatsnaam in waar 
je wil verblijven. Je ziet dan een selectie van accommodaties in de buurt.

Een pij is geen verplichting op het kloosterpad. Hou het gerust bij je pelgrimsuitrusting. 
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https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen/ons-kloosterpad
https://www.visitbrabant.com/nl/plan-je-bezoek/overnachten
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Via Gebennensis 

De Duitse uitgever Conrad Stein Verlag 
heeft vorige maand in zijn Outdoorreeks 
een uitgave van de Via Gebennensis op-
genomen. Deze Jakobsweg loopt over 
352 km tussen Genève en Le Puy-en-
Velay in het departement Haute-Loire. 
Volgens veel pelgrims gaat het om een 
van de mooiste pelgrimswegen naar 
Compostela. In de gids wordt de route 
nauwgezet beschreven. Er is uitgebrei-
de informatie over de voorbereiding en 
de uitvoering van de tocht, naast een 
opsomming van de bezienswaardighe-
den en de overnachtings- en catering-
mogelijkheden. Speciale aandacht gaat 
naar de specialiteiten van de regionale 
Franse keuken. Het boek baseert zich op 
de ervaringen van de auteur, Hartmund 
Engel, op deze route. 

Het boek kost zonder de verzendings-
kosten 14,90 euro. Om het te bestellen 
klik je hier. 

Camino Francés in 2021

Conrad Stein Verlag heeft in zijn Out-
doorreeks een nieuwe versie van de 
Camino Francés gepubliceerd. Deze 
camino brengt de pelgrims over de Py-
reneeën, door de wijngaarden van de 
Rioja, de eenzame uitgestrektheid van 
Castilië en León en de groene bergen 
en dalen van Galicië. Na zo’n 805 km 
komen de torens van de kathedraal 
van Santiago de Compostela in zicht. 
De veelzijdigheid van landschappen, 
de cultuurschatten in de steden en de 
ontmoeting met mensen overal uit de 
wereld, maken van de tocht een onver-
getelijke belevenis. 
De auteur van de gids, Raimond Joos, 
vertoeft elk jaar verscheidene maanden 
op deze en andere camino’s. Hij heeft de 
route opgedeeld in 140 etappes die naar 
eigen smaak tot dagetappes kunnen worden samenge-
voegd. Ook interessante alternatieve routes en het ver-
lengstuk naar Fisterra zijn in de gids opgenomen. Voor 
elke etappe heeft de auteur de bezienswaardigheden, 
overnachtingsmogelijkheden en bevoorradingspun-
ten aangegeven. Ook aan algemene informatie om de 
tocht voor te bereiden en af te ronden heeft de auteur 
gedacht. Naast kaarten met afstanden, zijn ook hoog-
teverschillen opgenomen zodat de stapper niet voor 
verrassingen komt te staan. 
Het boek kost 15 euro, zonder verzendingskosten. 
Bestellen? Klik hier. 

PaS VeRSChenen

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/frankreich-jakobsweg-via-gebennensis-von-genf-nach-le-puy-en-velay/
https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/spanien-jakobsweg-camino-frances/
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de Gids voor de Pelgrim

Eind september verschijnt de nieuwe uitgave van de 
Gids voor de Pelgrim. 
De Gids voor de Pelgrim is een twaalfde-eeuws docu-
ment dat verhaalt over het pelgrimeren naar het graf 
van de Heilige Jakobus in Santiago de Compostela. Het 
boek wordt opnieuw uitgegeven in een Nederlandsta-
lige versie en daarvoor bestaat ruime belangstelling bij 
de leden van zowel het Nederlandse als het Vlaamse 
Compostelagenootschap. Meer dan 50 leden van ons 
Genootschap hebben hun interesse al kenbaar gemaakt. 

Via voorverkoop kan je je verzekeren van een exem-
plaar voor de prijs van 19,50 (excl. verzendkosten), 
een korting van ruim 20 procent. De voorverkoop start 
heel binnenkort. Ieder die zich als belangstellende 
aanmeldt, krijgt een bericht over de procedure om ef-
fectief te bestellen. 

Het boek de Gids voor de Pelgrim is een heruitgave 
van boek vijf van de Codex Calixtinus, het gelijkna-
mige twaalfde-eeuwse document dat verhaalt over 
het pelgrimeren 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 lees je over de 
wegen vanuit Frankrijk naar Santiago, over dagetap-
pes in Spanje, over dorpen en steden langs de routes, 
over opvangcentra, rivieren en regio’s, hun bewoners 
en hun eigenaardigheden. En natuurlijk over de stad 
Santiago, het graf van Jakobus, de kathedraal en over 
hoe de pelgrims ontvangen moeten worden.

Heb je belangstelling voor het boek en wil je profiteren 
van de voorverkoopprijs? Daarvoor heb je nog tijd tot 
30 september. Klik hier. Het Nederlands Genootschap 
houdt je dan verder op de hoogte. Geïnteresseerden 
krijgen een mail zodra bekend is wanneer het boek 
precies verschijnt en kunnen dan hun aankoop tegen 
20 procent korting verrichten. De verzending van de 
boeken gebeurt vanuit Mechelen waardoor de port-
kosten sterk kunnen worden gereduceerd. 
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https://www.santiago.nl/de-gids-voor-de-pelgrim/
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PelGRiMSnieuwS

Mireille Madou terug thuis
Op zondag 25 juni, feest van Sint-Jakob, vond in het klooster van de Zusters Maricolen 
in Brugge een gedachtenisviering plaats voor Mireille Madou. 

Vanwege corona hadden de zusters de uitvaart in Voorschoten (NL) niet kunnen bijwo-
nen. Ondertussen hadden de twee mantelzorgers van Mireille de urne van Mireille naar 
Brugge overgebracht. Daar zal ze worden bijgezet op de begraafplaats van de zusters. 
Tijdens de viering in Brugge bleek dat de band tussen Mireille en het klooster in Brugge 
altijd erg innig is gebleven. Haar hele leven bleef ze trouw aan haar religieuze roeping 
en gaf er met haar academische loopbaan in Leiden op heel eigen wijze vorm aan.

Haar bibliotheek wordt als erfgoedcollectie opgenomen in de Brugse Stadsbibliotheek.

Gedachtenisviering Mireille Madou
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Was je een van de vorige maanden in Ton-
geren en bezocht je er de prachtige basi-
liek? Dan zag je allicht de pelgrimshoek 
die en naar Compostela verwijst en naar 
Tongeren als pelgrimsstad naar Maria. De 
roll-up banners in de pelgrimshoek zijn 
duidelijk geïnspireerd op de roll-ups van 
de infodagen van ons Genootschap.

Eind 2019 hebben enkele Tongerse leden 
van het Genootschap die het Composte-
laverleden van Tongeren genegen zijn, 
ervoor gezorgd dat er in de basiliek drie 
roll-ups staan over pelgrimeren. 
Tongeren is een stad met een Composte-
laverleden: het ‘Hospitaal’ voor de opvang 
van pelgrims dateert van de elfde eeuw 
en o.a. de ‘certificaten’ in het archief be-
wijzen de volbrachte boetetochten naar 
Compostela in de middeleeuwen. En er is 

het mysteriespel in Rutten dat draait rond 
de  terugkerende en vermoorde pelgrim 
Evermarus.

Maar ook vandaag wil Tongeren zich als 
pelgrimsstad profileren: in de ingang van 
de toeristische dienst hangt het overzicht 
van de wegen naar Compostela, in het Te-
seum vertelt de audiogids aan het beeldje 
van Jakobus over pelgrimeren vroeger en 
nu. De Via Limburgica loopt door Tonge-
ren. Dat er een plaatselijke Composte-
lagroep actief is, is hier niet vreemd aan: 
die tracht het pelgrimeren van vroeger en 
van vandaag zo levend te houden. 

Misschien inspirerend om ook op andere 
plaatsen met een duidelijk Compostela-
verleden dergelijke toegankelijke roll-up 
banners te plaatsen? Het inspireert niet 
alleen plaatselijke bewoners maar ook 
passerende pelgrims en toeristen! 

Tongerse basiliek trekt aandacht pelgrims
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De pelgrimshoek in de 
Tongerse basiliek. 
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in Brugge wijzen de schelpen opnieuw de weg

De bewegwijzering van een route door de binnenstad van Brugge aanbrengen, is 
niet eenvoudig. Dat ondervond Paul De Vlam al in 2010. Maar de gedrevenheid van 
Paul heeft tot resultaat geleid. Het was wel even zoeken naar een gepaste schelp, 
maar uiteindelijk vonden we die bij een bedrijf in Roeselare. Op 11 juli 2010 werd 
het ‘schelpenpad’ officieel ingewandeld door de pelgrims die op doortocht waren 
op het Jakobskerkenpad, toch al ruim tien jaar geleden. 

Elf jaar later blijkt dat er meerdere schelpen verdwenen zijn. Waren het de veelvul-
dige werkzaamheden aan de wegen, de beschadiging door het verkeer of de on-
weerstaanbare drang van een souvenirjager, die voor hiaten zorgden? Het zal wel 
een combinatie van verschillende oorzaken geweest zijn.

Maar de werken in een historische binnenstad leveren ook nieuwe inzichten in de 
geschiedenis op. Zo werden bij restauratie in de Sint-Jakobskapel van de Sint-Salva-
torkathedraal muurschilderijen gevonden van de staf, de reistas en de schelp. Pel-
grims kwamen dus ook hierlangs op hun tocht naar Compostela. 

Het stadsbestuur ging akkoord met een wijziging van het traject en werd bereid 
gevonden om zowel de financiering als de uitvoering van de bewegwijzering van de 
vernieuwde route op zich te nemen. Waarvoor dank. De oude schelpen waren niet 
meer te verkrijgen, maar een bedrijf in Frankrijk had bronzen jakobsschelpen in haar 
gamma. En nog vóór 25 juli van dit jaar was de route op punt gesteld. Begin augus-
tus vond een kort persmoment plaats met de burgemeester en enkele schepenen 
van Brugge en medewerkers van het Vlaams Compostelagenootschap waarop de 
nieuwe ‘schelpenroute’ werd voorgesteld. 

Voortaan kan elke pelgrim die hetzij een wandeling, hetzij een pelgrimstocht wil 
maken, de 46 schelpen volgen van de Dampoort tot aan het station. Dit laat toe 
opnieuw door de binnenstad te stappen met aandacht voor haar rijke verleden en 
misschien even stil te staan bij de gedachte dat menig pelgrim hem/haar is voorge-
gaan, pelgrims die langs de Via Brugensis over Reims of Arras verder trokken naar 
het verre Galicië. Onderweg kan men op een bankje aan de reien rusten en wegdro-
men of plannen maken voor een tocht naar Compostela.

Nieuwe schelpen sieren de Brugse binnenstad.
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Soepeler beleid rond betreden erf

Vanaf 1 september 2021 veranderen een aantal belangrijke 
regels over het goederenrecht. Gloednieuw is het concept 
van het ‘feitelijk gedogen’. Iemand die een erf bezit waar af 
en toe wandelaars op komen, moet de nieuwsgierige wan-
delaars erbij nemen als er geen duidelijke kennisgeving is 
dat het terrein verboden domein is. Een erf betreden dat 
niet op kenbare wijze afgesloten is, maakt vanaf deze datum 
geen strafrechtelijke inbreuk meer uit. 

Rita Purnelle trof dit  kersvers beeld van een pelgrim op weg naar Compostela aan in 
de Vendôme. Het beeld werd dit jaar op het naamfeest van Sint-Jakob onthuld.



¡HOLA! nr. 134 - september 202120

Vrijwilligers van ons Nederlands zustergenootschap 
houden de pelgrimsherberg in Roncevalles open. Ie-
dereen die de Camino Francés gelopen heeft, zal zich 
zeker de immens grote herberg herinneren. Vanuit 
Roncevalles klinkt de noodkreet: alles is vol. De hos-
pitalero’s laten weten dat het enorm druk is en dat de 
herberg keer op keer volloopt. Dit betekent dat veel 
pelgrims naar andere plekken moeten doorverwezen 
worden. Maar elke keer blijkt dat het elders niet anders 
is en dat dikwijls tot in Pamplona moet worden ge-
zocht. Taxi’s rijden af en aan en het is voor vele pelgrims 
een grote desillusie dat na de eerste zware tocht over 
de Pyreneeën er geen plek voor ze is in Roncesvalles.
Vanwege de hospitalero’s klonk de dringende oproep: 
Pelgrims, bereid je goed voor, regel je overnachtingen 
bijtijds en reserveer vooraf. 

Pelgrim, wees op je hoede

Eindelijk, de herberg in Roncevalles, en dan … ‘completo’. 

na de compostela, de jakezstela

De Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques heeft in samenwerking met Valérie Duclos uit Conques een 
certificaat ontworpen voor pelgrims die in Bretagne vertrekken en in Santiago aankomen of die tijdens hun tocht 
door Bretagne trekken. Het kreeg de naam ‘jakezstela’ mee.

Op de feestdag van Sint-Jakob op 25 juli werd een eerste exemplaar symbolisch overhandigd in Point-Croix, ver-
trekpunt van een van de Jakobswegen in Bretagne. Dat gebeurde ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de 
vereniging. Tijdens de herfst zullen in de vijf Bretoense departementen gelijkaardige plechtigheden plaatsvinden. 
De officiële lancering van de jakezstela vindt volgend jaar in juni plaats. Hoe het precies in zijn werk gaat om het 
certificaat te bemachtigen, vind je vanaf juni 2022 op de website van de vereniging (klik hier). 

De Bretoenen zijn al vanaf de middeleeuwen aanwezig op de wegen naar Compostela. Sedert de oprichting van 
de vereniging van de St.-Jakobsvrienden worden de oude wegen zorgvuldig opgezocht en bewegwijzerd. Steeds 
meer pelgrims interesseren zich voor de Bretoense wegen. Belangrijke vertrekpunten zijn: Pointe St.-Mathieu, Mo-
guériec en Locquirec, de abdij van Beauport (Paimpol) en de Mont St.-Michel in Normandië. Daarnaast zijn er ook 
nog Pont-Croix en Dinan. In totaal vertegenwoordigen de wegen een afstand van 1600 km. 

Het vertrekpunt van een van de Bretoense St.-Jakobswegen in Pointe St.-Mathieu

https://www.compostelle-bretagne.fr/index.php/fr/


¡HOLA! nr. 134 - september 202121

w
ik

im
ed

ia

Slapen op de Camino Francés

Gerald Kelly heeft zoveel mogelijk albergues op de Camino Francés ge-
contacteerd om te weten te komen of ze geopend zijn. Verrassend veel 
herbergen zijn open. Maar de capaciteit is beperkt door coronamaatrege-
len. Ben je onderweg of van plan om te vertrekken, dan kan zijn lijst (klik 
hier) je zeker van dienst zijn. Gerald Kelly is de auteur van verschillende 
boeken en gidsen over de camino’s. Hij wil de lijst actueel houden en zou 
een kleine gift wel appreciëren (klik hier). 

door de bomen het bos niet meer zien? 

Ben je het overzicht over de camino’s kwijt? Dan heeft Wise Pilgrim Guides 
een oplossing. De uitgever van gidsen, kaarten en apps over de camino’s naar 
Santiago heeft een kaart uitgebracht met de routes in Spanje.

Een van de schrijvers van de gidsen zocht zo’n kaart, maar vond die nergens. 
Hij ging dan maar zelf aan de slag en maakte een kaart met de vijftig routes 
die door Spanje en Portugal lopen en de vier wegen die via Frankrijk Spanje 
aandoen. De kaart werd gedrukt op stevig papier (250 gr.) en op postergroot-
te uitgebracht. Ze meet 50 bij 70 cm. Nergens staat de naam Wise Pilgrim 
vermeld. De kaart kan dienstig 
zijn bij de voorbereiding van 
een tocht of voor het bijhou-
den van een palmares. 

De poster wordt verzonden in 
een kartonnen buis en kost 16 
euro. Maar opgelet! De speciale 
maten maken de verzending 
niet goedkoop. Wil je meer over 
deze kaart weten (klik hier). 

Voor zonnebloemen kan je ook in Spanje terecht

Op verschillende plaatsen in Spanje kan je terecht voor prachtige landschappen 
met zonnebloemen (girasoles). Spanje Vandaag zette ze op een rijtje. De bekendste 
regio is La Bureba in de provincie Burgos (Castilla y León). De kans op het zien van 
honderden hectaren met girasoles is in het gebied tussen Briviesca en Poza de la Sal 
erg groot. Een ander bekend gebied is de Campo de Gómara in Cardejón, provincie 
Soria (Castilla y León). Op meer dan duizend hectaren staan miljoenen zonnebloe-
men waarbij het geheel eruitziet als een ‘mar de girasoles’.  

Carmona is gelegen in de provincie Sevilla (Andalusië) en is een gebied waarbij men 
spreekt over zo’n 30.000 hectare zonnebloemvelden. Het gebied Los Alcores is wel-
licht het meest toeristisch waarbij je tijdens een bezoek niet moet opkijken van bus-
ladingen met Japanse of Chinese toeristen. Naast Carmona zijn er ook veel zonne-
bloemvelden te vinden in en rond de plaats Aljarafe, tevens in de provincie Sevilla.
Inwoners en bezoekers van de provincie Málaga en de Costa del Sol hoeven niet 
ver te rijden als ze mooie foto’s willen maken van zonnebloemvelden. Zij kunnen 
terecht rond de stad Antequera in het binnenland van Málaga. 

Rond de stad Antequera in de buurt van Málaga, kan je genieten van uitgestrekte 
velden met zonnebloemen.

http://www.caminoguide.net/pages/updates~2BEAF32A-CA93-E69C-F307-EC25A6041D25
http://www.caminoguide.net/pages/updates~2BEAF32A-CA93-E69C-F307-EC25A6041D25
http://www.caminoguide.net/pages/donate~2BEAF32A-CA93-E69C-F307-EC25A6041D25
https://shop.wisepilgrim.com/products/the-big-map-of-the-caminos-de-santiago-in-spain-and-portugal
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Vlaanderen, 12 september
open Monumentendag 

Het jaarlijks hoogfeest voor de erfgoedminnaars is dit 
jaar al aan zijn 33ste editie toe.
Op 12 september openen weer meer dan vierhonderd 
monumenten hun deuren onder het thema ‘Inclusie’. 
Deze vlag dekt vele ladingen. Van gerestaureerde ge-
bouwen die voor het eerst weer toegankelijk zijn, over 
varend en rijdend erfgoed naar religieus erfgoed. Daarbij 
is er is ook speciale aandacht voor kinderen en dieren.
In samenwerking met het KADOC (Katholiek Documen-
tatiecentrum) en Parcum is heel wat religieus erfgoed te 
bezoeken. Enkele suggesties. 

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.

In Brugge is de recent geopende ‘Tuin van Heden’, de her-
bestemming van de Sint-Godelieveabdij (zie elders in dit 
nummer), en het klooster van de Kapucijnen te bezoe-
ken. Voorts is er de Synogoge van Oostende, gebouwd 
in 1911 in neoromaanse stijl door de Nederlands-Joodse 
architect De Langhe, de Al Fath Moskee in Leuven en ten 
slotte de Oekraïens-orthodoxe kerk in Genk. Deze ortho-
doxe gemeenschap vond in 1980 eindelijk een onderko-
men in een eigen kerk, het eerste gebouw in West-Euro-
pa in Kievse barokstijl. Bovendien kan je een wandeling 
maken in het Diestse begijnhof met de prachtige Sint-Ca-
tharinakerk. De Geuzenhoek in Horebeke is de enige plek 
in Vlaanderen waar het protestantisme ononderbroken 
wist te overleven sinds de zestiende eeuw. Je ontdekt er 
de protestantse kerk en het Protestants Historisch Muse-
um Abraham Hans. In Wondelgem ben je welkom in de 
evangelische kerk De Rots. Vertegenwoordigers van de 
geloofsgemeenschap vertellen het verhaal van hun kerk 
en van de evangelische beweging in Vlaanderen. De an-
glicaanse parochie van Antwerpen ontvangt je graag in 
de Saint-Bonifacekerk. Het neogotische gebouw, vooral 
bekend om de prachtige glasramen, is een stukje Enge-
land aan de Schelde.

Maar naast tentoonstellingen en wandelingen kan je ook 
genieten van concerten en proeverijen. Voor elk wat wils 
dus. Wil je het allemaal weten? Klik hier. 

Les Journées du Patrimoine en Wallonie 2021 gaan door 
op 11 en 12 september. Het thema is dit jaar Femmes et 
Patrimoine. Voor info klik hier. 

Genk, Oekraïens-orthodoxe kerk

Oostendse Synagoge

https://www.openmonumentendag.be/
https://www.journeesdupatrimoine.be/index.php?option=com_content&view=article&id=345:theme-des-journees-du-patrimoine-2021&catid=1:slider
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Brugge, 12 augustus tot 12 september
Sint-Godelieveabdij opent haar poorten

Voor het eerst in bijna 400 jaar opent de 
Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat in 
Brugge deze zomer de poorten. Van 12 au-
gustus tot 12 september krijg je de kans om 
op ontdekkingstocht te gaan door haar rijke 
geschiedenis. Verken wat tot nu toe verbor-
gen bleef en maak kennis met wie er leefde 
op deze uitzonderlijke plek. Laat je onder-
weg prikkelen door diverse kunstenaars. Op 
bijzondere plekken in de abdij en de moes-
tuin hebben ze hun creativiteit de vrije loop 
gelaten. Laat je verwonderen door hun ver-
rassende verhalen en interpretaties. Ook kin-
deren worden geprikkeld met een doe-gids 
op maat.

Zoek mee naar een nieuwe toekomst
Nadat je kennis hebt gemaakt met ‘de ziel’ 
van de plek, ben je welkom in de Tuin van 
Heden. Ga mee op zoek naar een nieuwe 
toekomst voor de Sint-Godelieveabdij en 
het klooster Minderbroeders Kapucijnen. 
Samen met lokale ondernemers, buurtbe-
woners, diverse organisaties en bezoekers 
dokteren we in de Tuin van Heden uit welke 
initiatieven en activiteiten wenselijk en no-
dig zijn om van deze religieuze erfgoedplek 
een bruisende toeristische bestemming te 
maken.
Meer informatie over het project vind je hier.

In de Tuin van Heden wordt de toekomst van de abdij bepaald.  

https://detuinvanheden.be/
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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


¡HOLA! nr. 134 - september 202127

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 Genoot-
schap. Daarom is het een aanrader 
eens rond te neuzen op de website 
onder de rubriek Op weg – Pelgrims-
verhalen. Daar kan je nieuwe blogs 
vinden op de pagina In pelgrimsblogs 
grasduinen. 

Verschillende blogs van tochten op de 
Caminho Português kan je er bijvoor-
beeld 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.

BloGS

utrecht, tot 9 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 

• Aangezien Patrick en Els Geuns-Stinkens 
in deze coronatijden niet naar het buitenland 
durfden, zijn ze vrijdag 24 juli in Thorn ver-
trokken op de  via Limburgica naar Rocroi in 
Frankrijk. Hier hun reisverslag.

• Luc Abel heeft een bloglink gedeeld. 
Cherbourg (Normandië) - Mont-Saint-Michel 
- Abbaye Beauport (Bretagne)- Camino Turo-
nensis - Camino del Norte – SdC. Klik hier

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://pges-reisverhalenworldwide.weebly.com/via-limburgica-2021
https://naarmont-saint-michel.blogspot.com/
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zoeKeRTjeS

wandelstokken leKi Khumbu Strong hTS 6.5 
(Speedlock uitschuifbaar tot max.  145 cm).
Gekocht net vóór Corona op 20 februari 2020 aan 79.95 
euro in de  Outdoorwinkel Adventura Gent.
Nog nieuw (max. 3 uur gebruikt), stel ik ze te koop voor 
60 euro.
Geïnteresseerd? Mail voor een afspraak naar 
deesvancaeyzeele@donbosco.be.

wheelie V Traveller hd
De Wheelie V Traveller HD is het standaardmodel met 
twee wielen, uitgerust met een tas van 75 liter en be-
lastbaar tot 40 kg waarbij het gewicht op de heupen 
minimaal blijft. Je kunt bij deze wandelkar de trekstan-
gen vasthouden, lopen met wandelstokken, maar ook 
stappen met de wandelkar los aan de heupen zonder 
gebruik van de armen. 
Nieuwprijs : € 650. Goedele verkoopt deze Wheelie aan 
50%. De opbrengst gaat integraal naar een foundation 
(www.godwinmemorialfund.net ) in Sri Lanka dat o.a. 
alleenstaande moeders zonder inkomen helpt. 
Info: goedele.goetelen@telenet.be, 0495 17 34 17.
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