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KalendeR GenooTSChaP

Zaterdag 20 november: Terugkomdag in Oud-Heverlee

Woensdag 24 november: Vertelavond in Genk

Zaterdag 27 november: Terug thuis-dag in Brugge

Zaterdag 27 november: Vergadering Jakobskerkenpad in Mechelen

Zondag 28 november: Wandeling door de Galgebossen vanuit Poperinge

Zaterdag 4 december: Voordracht jacobalia in Schurhoven

Zaterdag 11 december: Infodag in Schoten

Meer pelgrims, minder bedden

Het aantal pelgrims op de verschillende camino’s neemt 
zienderogen toe. Begin dit jaar waren amper een hon-
derdtal pelgrims per maand op stap. Intussen zijn dat 
er 30.000 à 40.000. In september gingen ongeveer 1200 
pelgrims elke dag hun compostela ophalen. 

Al deze mensen gaan elke dag op zoek naar een slaap-
plaats. En dat is niet steeds zo eenvoudig. Veel pelgrims-
herbergen zijn dit jaar niet opengegaan en als ze wel 
open zijn, werken ze slechts op de helft van hun capaci-
teit. In principe worden de bovenbedden niet gebruikt. 
In Spanje zijn de COVID-19-maatregelen bovendien veel 
strenger dan in onze contreien. In winkels en horeca zal 
iedereen steeds met mondmasker rondlopen. Ook op 
straat draagt nagenoeg iedereen een mondmasker, zeker 
wanneer er een beetje drukte is. In de herbergen wordt 
het dragen van een mondmasker uitdrukkelijk gevraagd. 

Omdat er minder logies voorhanden is, gaan pelgrims 
meer en meer reserveren. Zo zal er bij aankomst in een 
herberg steeds gevraagd worden of je gereserveerd 
hebt. Zelf heb ik de Camino Portugués zopas gelopen en 
nooit gereserveerd. Steeds was er een plek. Maar het was 
soms op de valreep, dus begrijp ik pelgrims die graag het 
zekere voor het onzekere nemen. 

Raak je niet meteen aan een bed, dan is het natuurlijk 
mogelijk dat je op een duurdere accommodatie bent 
aangewezen. Maar daar zit een pelgrim  doorgaans niet 
op te wachten. Ik moet toegeven dat mijn vertrouwen 
wel eens op de proef werd gesteld, maar dat ik nooit te-
leurgesteld werd.

Willy Bertiau

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
Travel Safe. Spain - Travel Safe in English

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

 ’t Genootschap - nationaal

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://travelsafe.spain.info/en/
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/07/covid-a4-eng.pdf.
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels.
www.rtve.es
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nieuwS Van heT GenooTSChaP

oud-heverlee, zaterdag 20 november 2021
Terugkomdag
Zin om terug naar het Genootschap te komen? 
Zin om terug medepelgrims te ontmoeten en te  luisteren naar hun verhalen? 
Om je eigen verhaal te delen met anderen? 
Dat kan,  de terugkomdag is terug van weg geweest!!!

Programma
 9 u.  Warm onthaal met koffie en thee
 10 u.  Welkomstwoord van Heidi, voorzitter 
  Voormiddag onder het thema ‘Blijf in uw kot of ga op weg’
    Keuze uit:
   • Spirituele boswandeling in kleine groepen
   • Groepsgesprek ter plaatse (zonder wandeling) 
  • Café De ware Jakob: vrije ontmoetingskansen met elkaar
 12 u.  Maaltijd met soep en eigen of bestelde picknick
 Vanaf 12 u.  Uitreiking herinneringstegel 2021 (speciale versie Heilig Jaar 2021-2022)
       13.45 u.  Namiddag onder het thema ‘Pelgrimeren op andere wegen’
    Keuze uit: 
  • Paul De Marez vertelt over zijn tocht naar het Hoge Noorden 
   met zijn boek De ogen van de muskusos als leidraad.
  • Café De ware Jakob: ervaringen, foto’s, herinneringen uitwisselen
 16 u.  Einde 

Tussendoor is de pelgrimswinkel open en kan je al een voorraad nieuwe dromen openvouwen.
Afspraak om 9 u.-10 u. in klooster Don Bosco, Don Boscolaan 15. 
Auto: gps: Kloosterdreef. Dit is vlak bij de Waversebaan.
Openbaar vervoer: bus 337 Leuven-Waver. Vertrek naast het station van Leuven.
Trein: tot station Oud-Heverlee en dan één kilometer wandelen.
Deelname: € 6, met lunch € 13, over te schrijven op rekening BE06 2800 5620 0322 
van het Vlaams Compostelagenootschap.
Inschrijven doe je via de website. Klik hier.
Nog vragen?  Info: Werkgroep Spiritualiteit, spiritualiteit@compostelagenootschap.be of 0473 95 25 85.

Jakobskerkenpad komt eraan

In februari 2021 was het verstandig om het Jakobskerkenpad 
wegens COVID-19 uit te stellen tot 2022. Het uitstel is geen 
afstel geworden. We gaan ervoor in 2022.

Daarom worden alle medewerkers uitgenodigd op de her-
opstartvergadering van zaterdag 27 november van 14 tot 
16 uur in de Suenenszaal van het DPC in Mechelen. Koffie/
thee en water is voorzien. Tijdens deze samenkomst nemen 
we alle stappen van de voorbereiding door en kunnen de no-
dige vragen gesteld worden. Op de vergadering zal ook de 
timing van de verschillende stappen van de voorbereiding 
worden besproken.

De aanwezigheid van elke etappeverantwoordelijke en haar/
zijn back-up is zeer aangewezen. De andere medewerkers 
aan de etappes zijn vanzelfsprekend meer dan welkom. Wil 
je meer weten over de werking van een etappeteam, klik hier. 

Het Jakobskerkenpad loopt over het vlonderpad door ‘het Vinne’.  

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/terugkomdag-21/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/jakobskerkenpad/etappeteam/
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infopunt in Mechelen (op afspraak)

Ook in november zal het Infopunt in Mechelen elke zaterdag ge-
opend zijn, maar nog steeds in coronamodus: op afspraak en in prin-
cipe in de voormiddag. Afspraken zijn dan mogelijk om 10, 11 en 
12 uur. Maar als de vraag toeneemt of afneemt, zijn aanpassingen 
daarin steeds mogelijk. Voor alle recente informatie over de situatie 
in het Infopunt kan je steeds terecht op onze website.  Klik hier.

Er zullen twee informanten met stapervaring en een met fietserva-
ring aanwezig zijn. De locatie is het Diocesaan Pastoraal Centrum, 
Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen. Bij een bezoek dien je ui-
teraard de hernieuwde coronamaatregelen te respecteren. Wel kan 
je nog steeds met al je vragen over pelgrimeren terecht in het Virtu-
eel Infocafé.
Voor het Infopunt in Mechelen is een afspraak noodzakelijk. Kom 
zeker niet naar het Infopunt zonder vooraf een afspraak te boeken.  
Dat kan op onze website.  Klik hier.
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Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:

- zaterdag 6 november 2021:  Martine Maes, Chris Briké en Jos Belmans
- zaterdag 13 november 2021: Andrea Grootaers, Jacques Tack, 

          Maria Roggeman en Elwyn Moerenhout
- zaterdag 20 november 2021: Lieve Mommens, Annemie Vanderschoot en Willy Beyers
- zaterdag 27 oktober 2021:  Patrick Maene, Jelle Nuyts en José Maes.

De schuingedrukte namen zijn vrijwilligers met fietservaring. 

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

Het Virtueel Infocafé gaat elke woensdagavond om 20 uur open. We ontmoeten 
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, één voor stappers en één voor fietsers. Maar de sessie voor fietsers zal 
slechts om de twee weken geopend zijn.

Zijn van dienst:                                                                                                                                                                        
woensdag 3 november 2021:  stappers: Alex Cusse en Chris Briké 
          fietsers: Elwyn Moerenhout en Dees Van Caeyzeele
woensdag 10 november 2021: stappers: Paul Linders en Lieve Gommers
woensdag  17 november 2021: stappers; Jos Helsen en Luc Holsters
          fietsers: Luc De Meulenaere en Robert Truyen
woensdag 24 oktober 2021:  stappers: Jacques Tack en Luk Pauwels.

Pa
ul

 L
in

de
rs

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 het Virtueel 
Infocafé (klik hier). Op die pagina’s 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).

Welkom in het Virtueel Infocafé

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/
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 ’t Genootschap - afdelingen

aFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, zaterdag 27 november
‘Terug thuis’-dag

Ook in het moeilijke COVID-19-jaar 2021 trokken pel-
grims van bij ons op weg naar Santiago de Compos-
tela. Het is beslist de moeite waard om te luisteren 
naar mensen die weer bijzondere ervaringen beleef-
den. Daarom organiseren we, zeker nu, een namiddag 
waarop iedereen welkom is: pelgrims met recente ca-
mino-ervaringen en pelgrims die vroeger op weg wa-
ren. En uiteraard ook mensen die plannen hebben om 
te vertrekken en graag even komen luisteren.

Wens je te vertellen over je stapervaring, zet dan een 
tiental foto’s op een USB-stick. In maximum 15 minu-
ten genieten we dan samen van een nieuwe camino-
ervaring. Tussendoor bieden we koffie en gebak aan, 
volgens pelgrimsgebruiken. Het wordt zeker een boei-
ende namiddag. We ontvangen je op zaterdag 27 no-
vember vanaf 13.45 uur in het Dienstencentrum De 
Garve, Pannebekestraat, 33 in Brugge. 

Heb je nog extra inlichtingen nodig? Stuur dan een e-mail 
naar afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be. 
Om deel te nemen schrijf je online in tot zondag 21 no-
vember. Klik hier.

Camino de Madrid - Op weg naar Santervás de Campos

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/terug-thuis-dag-21/
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aFdelinG zuidweST

Poperinge, zondag 28 november 2021
wandeling door de Galgebossen vanuit Poperinge

We starten aan het station van Poperinge. Met de trein is dus het makkelijkst, maar 
in de omgeving van het station is voldoende parkeermogelijkheid. De wandelaf-
stand bedraagt ongeveer 18 km.

Via de knooppunten van het wandelnetwerk Hoppeland stappen we door een 
mooie mix van stille landwegen en onverharde paden. De tocht brengt ons eerst 
naar de Galgebossen, jarenlang het privébezit van de Graven van Vlamertinge. Nu 
is het eigendom van het Agentschap Natuur en Bos en voor iedereen toegankelijk. 
Onderweg houden we halt in de artisanale brouwerij De Plukker waar ons bij wijze 
van aperitief een korte uiteenzetting plus een proevertje aangeboden wordt.

Na ongeveer twee uur wandelen komen wij aan bij de eeuwenoude herberg ‘De 
Vuile Seule’. Seule betekent emmer in het plaatselijk dialect. Daar genieten we van 
kip aan het spit of een vegetarische burger. Na het middagmaal trekken we verder, 
aanvankelijk nog door het bos maar al vlug bereiken we via landelijke wegen de 
Poperingevaart. In feite niet meer dan een flinke beek. We wandelen afwisselend 
langs beide oevers tot in de Hoppestad. Daar kunnen we echt niet om het Burggraaf 
Frimoutpark heen. Dirk Frimout, onze allereerste astronaut, opende zelf in 2002 het 
enige park in het centrum van de stad. We verlaten het park bij het monument voor 
de – letterlijk – gevallen soldaat. Even later maken we het op de binnenplaats van 
het stadhuis even stil bij de executiepaal, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog min-
stens vier Engelse soldaten werden gefusilleerd. We bevinden ons nu op de markt 
van Poperinge waar onze wandeling eindigt. De vele horecazaken zullen ongetwij-
feld enkelen onder ons kunnen verleiden. Voor alle anderen is het nu nog maar een 
korte wandeling terug naar het station (ongeveer 350 m).

De bijdrage voor de wandeling inclusief middagmaal en brouwerijbezoek bedraagt € 25.

Klik hier om in te schrijven. Dat kan tot en met zondag 21 november.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandeling-poperinge/
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aFdelinG liMBuRG

Genk, woensdag 24 november 2021
Vertelavond: de camino roept!

Niet iedereen die dit van plan was kon in dit coronajaar gehoor geven aan de caminor-
oep. Waar er in de eerste 2 maanden van dit jaar nog geen 100 pelgrims in Santiago 
arriveerden staat de teller, medio september, toch op een kleine 100.000 !!!
Onder hen ook een aantal Limburgse pelgrims. Zij komen vanavond o.a. vertellen over 
wat hen ertoe beweegt om per dag 20, 30 of meer km te stappen of 60, 70, 80 of meer 
km te fietsen, 2 weken tot zelfs 3 maanden dag na dag in slaapzalen met weinig privacy 
te slapen, om dan ’s morgens soms zonder ontbijt weer op pad te gaan, niet wetende of 
er die avond een bed zal beschikbaar zijn en of dat noodzakelijke wasje wel of niet weer 
moet uitgesteld worden.

Zij komen ook vertellen wat voor hen de essentie van de camino is. En wellicht zal op-
nieuw blijken dat dit voor elke pelgrim anders is: even weg uit de hectiek van alledag 
en het hoofd leeg maken, het overwinnen van de angst voor het onbekende, het erva-
ren van het zo moeilijk onder woorden te brengen caminogevoel, een tijdje verwijlen 
zonder iets te moeten behalve lopen, eten en slapen, het dichter bij zichzelf komen of 
gewoon het aangaan van een sportieve uitdaging.
Als pelgrim met camino-ervaring zal dat een aangenaam feest der herkenning zijn, 
voor de kandidaat-pelgrim mogelijk het slopen van de laatste twijfels om de knoop 
door te hakken om nu of straks de tocht aan te vatten.

Behalve deze presentaties is er ook volop ruimte voor het informeel uitwisselen van 
ervaringen, het tonen van fotoboeken, het stellen en beantwoorden van vragen. Van 
harte welkom!

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is i.v.m. de zaalgrootte beperkt. 
Deelname is gratis. Een donativo mag. Klik hier om in te schrijven. Dat kan tot en met 
zondag 21 november. 
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/vertelavond-de-camino-roept/
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aFdelinG liMBuRG

Spaans voor pelgrims
Online sessie (geen fysieke locatie) 
met start op 1 december 

Moet je Spaans kunnen spreken om (een deel van) de 
camino te stappen of te fietsen? Nee.
Kun je dat eventueel leren in drie avonden online (via 
Zoom)? Nee.

Echter, een beetje ‘Spaans voor pelgrims’ kan wel heel 
handig zijn, zeker als dat gecombineerd wordt met de 
universele gebarentaal en aangevuld met twee Spaan-
se ‘toverwoorden’: ‘por favor’ en ‘gracias’. Zo kom je al 
een heel eind.

In deze cyclus van drie avonden gaan we geen moei-
lijke grammatica behandelen of rijtjes met woorden 
leren. We gaan je wel helpen door een taalpakketje op 
maat aan te bieden: jezelf voorstellen, het menu lezen 
in een bar/café/restaurant en je bestelling doen, iets 
halen bij de apotheker tegen een of ander ongemak-
kelijk kwaaltje, je noodzakelijke boodschappen doen 
in een winkel, bij de dokter aangeven wat er aan de 
hand is en natuurlijk bij je aankomst in de albergue je 
verblijf regelen.

Voor deze reeks van drie avonden krijg je alle noodza-
kelijke teksten digitaal toegestuurd. Je kan bovendien 
tussen twee online bijeenkomsten je vragen mailen 
aan de lesgevers en je krijgt ook handige tips voor en-
kele apps die je, als je het even niet meer weet, uit de 
nood helpen.

Voel je je uitgedaagd? Aarzel dan niet om in te schrijven; 
dat kan hier. Heb je nog vragen, stuur dan een bericht 
naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

De sessies gaan door op woensdag 1, 8 en 15 december 
en dit telkens van 19 tot 21 uur. 
Inschrijven kan tot en met zaterdag 27 november, maar 
let op, snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deel-
nemers is beperkt. Deelname is gratis. 
Een donativo mag.
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Wil je liever het bovenbed (‘cama superior’) of per se het benedenbed (‘cama inferior’) of maakt het je niets uit (‘no me importa’)?

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/spaans-voor-pelgrims/
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Schurhoven, zaterdag 4 december 2021
lezing – iconografie van de jacobalia

Laat je vooral niet afschrikken door de titel 
van deze lezing, Iconografie van de jaco-
balia in België, tevens de titel van het re-
cent verschenen boek van Cécile Hoskens, 
Martin Kellens (†) en Philippe Poppe.

Jacobalia is de verzamelnaam van alle voorwerpen en sporen die verband houden 
met de verering van Jakobus de Meerdere en de pelgrimage naar Compostela in het 
heden en in het verleden. Het gaat om kerken en kapellen, beelden in hout, steen, 
gips, metaal, afbeeldingen op schilderijen, glasramen, devotie- en heiligenprentjes, 
voorwerpen gebruikt in de liturgie en sierelementen allerhande.

aFdelinG liMBuRG

Cécile Hoskens beschrijft in haar boek ruim 1600 jacobalia in Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië en legde ze fotografisch vast. Een waar monnikenwerk dat al in 2013 een 
aanvang nam door het voorbereidend werk van ons prominent Limburgs lid Martin 
Kellens († 2014), die op dat moment al een lijst van 850 Jakobusgerelateerde voor-
werpen had aangelegd.

Cécile Hoskens neemt ons tijdens haar lezing in de schitterende Jakobuskerk in 
Schurhoven – tevens een jacobalium – mee op haar zoektocht en laat ons getuige 
zijn van het schitterende, unieke resultaat.

Voor wie om welke reden dan ook (nog) niet naar Compostela op weg kon, is deze 
lezing, evenals het boek, een uitgelezen mogelijkheid om aan de hand van de be-
schreven jacobalia een camino in eigen land te ondernemen. Een camino die de 
pelgrim door alle provincies voert. Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Let op: inschrijven vóór 1 december via de website. Klik hier. 

Cécile Hoskens

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/lezing-iconografie-van-de-jacobalia-in-belgie/
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Er blijkt nog steeds belangstelling te bestaan voor het gebruiken van 
de smartphone of iPhone als gps-toestel. Daarom organiseren we 
nogmaals deze leercyclus. Er zal tijdens deze cyclus, meer dan bij de 
voorgaande, extra aandacht worden besteed aan de bezitters van een 
iPhone.

Het succes van deze leercyclus heeft er wellicht mee te maken dat steeds 
meer pelgrims gebruik maken van een smartphone of iPhone en dat het 
internet een uitgebreid aanbod aan tracks van (o.a.) pelgrimswegen aan-
biedt. Zo ook de website van ons Genootschap waar je talrijke tracks van 
pelgrimswegen kunt downloaden. Bekijk als voorbeeld de rubriek gps-
tracks op de steekkaart van de Via Limburgica.

Sommigen hebben nog wat koudwatervrees om ermee aan de slag te 
gaan. Begrijpelijk! Het gebruik van navigatie op je smartphone of iPhone 
vraagt een beetje oefening en soms wat hulp van ‘buitenaf’. Vandaar het 
aanbod van een leercyclus. We kiezen opnieuw voor drie op elkaar voort-
bouwende online opleidingen (webinars). De praktijkbijeenkomst die 
ook bij vorige edities werd aangekondigd, zal later in het voorjaar van 
2022 worden aangeboden. Elke deelnemer van deze en vorige edities 
kan inschrijven voor deze praktijkbijeenkomst. Plaats en datum worden 
tijdig bekendgemaakt.

Voor alle duidelijkheid: als je inschrijft voor ‘Maak van je smartphone of 
iPhone een gps‘, dan neem je deel aan drie sessies. Je krijgt voorafgaand 
aan de sessies een e-mail met een link die je op de geplande data en tijd-

stippen naar de online bijeenkomst leidt, samen 
met een eenvoudige leidraad hoe videovergade-
ren werkt. Een webinar onvoorzien gemist? Geen 
nood, je kunt het betreffende webinar op een la-
ter tijdstip online terug bekijken, maar interactie 
met de presentator is dan uiteraard niet mogelijk.

Tijdens de webinars helpen we je met de instal-
latie van de app (OsmAnd) op je smartphone of 
iPhone, met het instellen van de juiste profielen, 
het downloaden van kaarten, tracks en routes en 
uiteraard met het navigeren, eens je een track 
hebt geïnstalleerd.

Heel wat apps maken navigatie op de smartphone of iPhone mogelijk.

Maak van je smartphone of iPhone een gps
Online sessie (geen fysieke locatie) met start op 13 januari

aFdelinG liMBuRG

De webinars vinden plaats op donderdag 13 en 
27 januari en 10 februari, telkens van 19.30 tot 
21.00 uur. 
Heb je nog vragen? Stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Snel inschrijven is de boodschap en dit tot en met 
8 januari, want het aantal deelnemers is beperkt. 
Inschrijven kan je hier. Deelname is gratis. Een do-
nativo mag.
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/maak-van-je-smartphone-of-iphone-een-gps/
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aFdelinG KeMPen

Schoten, zaterdag 11 december
infodag voor kandidaat-pelgrims

Zaterdag 11 december vindt in het Sint-Cordula-instituut, Wilgendaalstraat in Schoten een 
infodag voor kandidaat-pelgrims plaats. Je kan er terecht van 10 tot 17 uur.

Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Compostela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een spirituele tocht? 
Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Van waar vertrekken? Langs welke weg?
Hoe zal ik een bed vinden onderweg?
Rugzak? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis?
Waar vind ik een goede gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik mij voor? En het thuisfront?
Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan de kandidaat-pel-
grim een deugdelijk antwoord te bieden. Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange 
en zeer gewaardeerde traditie.

In januari en februari zijn er infodagen in Genk en Brugge. 
In Genk is dat op 22 januari in het stadhuis en in Brugge 
op 19 maart in ZoWe Verpleegkunde. Voor meer info over 
Genk klik hier en over Brugge klik hier .

Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 u. – Een warm onthaal en registratie
10.30 u. – Verwelkoming
10.35 u. – Verloop van de dag. Voorstelling afdeling
10.45 u. – Presentatie: ‘Camino de Santiago: historisch of hip?’
11.30 u. – Presentatie: ‘Een ervaren pelgrim vertelt.’
12.15 u. – Lunch met meegebrachte picknick. Drank ter plaatse te verkrijgen.
13.15 u. – Presentatie: ‘De tocht in de praktijk’. Met aparte sessies voor stappers en fietsers.
14.15 u. – Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden. In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit aan diverse thematafels.
17.00 u. – Afronding

Onze ledendienst en pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig. Alle nodige gidsen kun je ter plaatse kopen of online in onze pelgrimswinkel.
Hoe je er geraakt en hoe je inschrijft (vóór 7 december) vind je op onze website (klik hier). 

Wie of wat roept deze jonge pelgrims?

Zijn het de prachtige landschappen die ons op pad doen gaan?
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-genk-220122/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-brugge-220315/
https://compostelagenootschap.be/winkel/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-schoten-211207/
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 aFdelinG GenT

Filmproject : wie ben jij? Rechter, ridder, pelgrim van het lam Gods. 
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 Origineel beeld van vier panelen Lam Gods

Hoe een nadeel uitgroeide tot een voordeel!  Dat er-
vaarden de bestuursleden van de afdeling Gent toen 
ze in het grote ‘Van Eyckjaar 2020’ een geplande acti-
viteit in mei in het water zagen vallen door de grote 
boosdoener van dienst: corona! In eerste instantie wer-
den contacten gelegd met het Museum van Schone 
Kunsten om in het prestigieuze kader van het museum 
en de grote Van Eycktentoonstelling een bijdrage te le-

veren vanuit het Vlaams Compostelagenootschap na-
tionaal. Dit bleek financieel iets te hoog gegrepen voor 
ons Genootschap.  Financiële beperkingen kanaliseer-
den het evenement naar het prachtige kader van de 
kapittelzaal van de St.-Pietersabdij in Gent.  Van uitstel 
van mei naar oktober 2020 volgde uiteindelijk afstel 
(coronabeperkingen maakten het bijzonder lastig om 
dit te organiseren).

De vele voorbereidingen mochten echter niet verlo-
ren gaan. Een idee rijpte om van het project een film 
te maken. Aldus geschiedde: een professionele came-
raman werd onder de arm genomen, acteurs en mu-
sici werden gezocht, scenario’s werden geschreven en 
vooral herschreven, interessante sprekers gecontac-
teerd, beelden gekozen …

Het resultaat is er nu: een anderhalf uur durende do-
cumentaire film rond de interactie rechters, ridders en 
pelgrims, doorspekt met interessante historische en-
sceneringen, afgewisseld met muzikale fragmenten en 
inhoudelijk sterke getuigenissen van historische feiten 
en figuren. Er kon gefilmd worden op unieke plaatsen 
in Gent zoals de crypte van de Sint-Baafskathedraal, de 
Sacramentskapel met het echte Lam Gods als achter-
grond, het Erasmushotel, het borduurcentrum ‘Floris 
ende Blancefloer’ in Assenede ... Uitzonderlijk kregen 
we toelating van Meemoo (Lukas Arts in Flanders) en de 
Sint-Baafskathedraal om de hoogkwalitatieve beelden 
van het echte Lam God exclusief te mogen gebruiken.

De film wordt in eerste instantie aan alle leden van het 
Vlaams Compostelagenootschap en geïnteresseerden 
aangeboden.  Die kunnen de film aankopen en down-
loaden aan de gunstprijs van € 7. Na aankoop zal de 
film gedurende 7 dagen te bekijken zijn. De afdeling 
Gent hoopt dat haar filmproject in de smaak zal vallen 
bij de Vlaamse pelgrims. We hopen daarmee toch iets 
te kunnen aanbieden aan alle leden van het Genoot-
schap in deze moeilijke periode.  Van en voor pelgrims, 
dat was het uitgangspunt!

Klik hier om de film te bestellen en te bekijken.

https://compostelagenootschap.be/product/film-van-eyck/
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Vertrouwen op nieuw leven

Wat hebben we toch een speciale tijd achter de rug. 
Soms wel echt ellendig.
Maar het ergste lijkt toch voorbij. We kunnen zelfs al eens 
denken: “Hoe was dit weer vorig jaar, welke coronamaa-
tregelen waren er toen we dit feest hebben gevierd, 
hadden we dat toen uitgesteld  …”. Gelukkig vervagen 
de herinneringen aan die minder leuke momenten: een 
soort automatische, emotionele schoonmaak door het 
geheugen.

Het hele pelgrimsgebeuren komt terug op gang, de 
roep van en naar Compostela verovert stilaan weer zijn 
plaatsje in ons denken en doen. We wensen weer “Buen 
Camino” en “Ultreia”!

En toch willen we de ‘nieuwe tijd’ niet beginnen alsof de 
miserie die het coronavirus heeft aangericht er niet zou 
geweest zijn. Het wordt zelfs mooier als we ook stil staan 
bij het verdriet en het leed van ontelbaar veel mensen, 
in onze kring, rondom ons en over heel de wereld.
We willen die pijn en zijn kwetsuren plaats geven, zorg-
zaam en nabij omgaan met wat in de aarde werd gewor-
pen om vruchtbaar te zijn. In het ‘Vertrouwen op Nieuw 
Leven’.

De novembermaand biedt ons veel kansen om samen 
troost te voelen en elkaar troost te geven. In deze peri-
ode willen we verbonden zijn met mensen die tijdens 
de coronapandemie ziek waren, die iemand verloren, die 
geliefden en vrienden hebben gemist.

We voelen hoopvol en met respect mee met onze jonge 
mensen: hoe moeilijk is deze tijd voor hen geweest en hoe 
genereus konden ze er tegelijk toch de moed in houden.
We herinneren ons dankbaar die vele personeelsleden 
en bewoners in de woonzorgcentra die er samen door-
gekomen zijn en ook de creativiteit en vindingrijkheid 
van vele mensen en verenigingen die in alle geledingen 
van onze gemeenschap tekens van leven bleven geven.
We zijn zo erkentelijk voor de beleidsmakers, de weten-
schapsmensen, die - ondanks kritiek, wantrouwen en 
miskenning - er alles voor deden om deze onzichtbare 
en verrassende vijand een halt toe te roepen. We kon-
den rekenen op het sterke engagement van de artsen, 
verpleegkundigen en zorgende medemensen die onder 
onmogelijke werkdruk helend aanwezig waren en zo 
nog meer ellende konden voorkomen. Er was in die el-
lendige tijd zoveel goedheid die van mens naar mens 
ging. De witte vaandels en het hartelijke applaus om 
20 uur waren een terechte uiting van ons samenhorig-
heidsgevoel, van ons, die elf miljoen inwoners van dat 
kleine ‘Belgenland’!

De novembermaand mag ons oproepen tot stilte en 
tot actie. Kansen van elkaar dragen en nabij zijn, op het 

kerkhof, in de kerk, bij religieuze en rituele momenten, 
in een mooie tekst of gebed, met een kaars, een bloem.

Wat denk je daarom van volgend zinrijk doe-moment, 
‘Vertrouwend op Nieuw Leven’: samen met familie, 
vrienden of buren, met kinderen en kleinkinderen een 
mooi gebaar stellen van vruchtbaar vertrouwen? 
Willen we ergens op een grasplein, of in de hoek van 
onze tuin, of op een gemeenschappelijk streepje grond 
wat krokussen en narcissen planten?
Een kleine aankoop op de bloemenmarkt of in een tuin-
centrum, een spadesteek in de grond, samen enkele 
bloembollen toevertrouwen aan moeder aarde, moge-
lijks met het noemen van namen, misschien ook bidden 
en zingen: het kan een mooi ritueel zijn waarmee we uit-
drukken dat we geloven in het onvermoede leven, dat 
sterven en lijden niet het laatste woord hebben.
We blijven samen nog wat hartelijk na en plannen om 
hoopvol uit te kijken naar de lente die komt, naar het 
verrijzenisgevoel dat onze nieuwe krokussen en narcis-
sen ons bieden.
Zo wordt de pijn van corona draagbaarder door onze 
hoopvolle verbondenheid met elkaar.

Dees Van Caeyzeele
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 

Zuurstof voor de Ziel
 

Als zij mij vragen zou
wat ik het mooiste vond
dan zou ik antwoorden:

de weg die we samen liepen.
En of dit nu liefde heet?

Misschien wel,
maar niets is sterker dan
de stilte van de sterren.

 
Auteur – Thomas Rubico

Uit: ‘Ik ben op weg gegaan’, blz. 75,
uitgave Vlaams Compostelagenootschap

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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Veilig op de camino

Veel pelgrims die zich een eerste keer 
aan de camino wagen, vragen zich af of 
dat allemaal wel veilig is. Het antwoord is 
klaar en duidelijk: ja, zo laat Correos, de 
Spaanse postdienst, resoluut weten. En 
hij voegt eraan toe dat dit ook geldt wan-
neer je alleen op stap gaat, overigens de 
beste manier om een camino te beleven. 

Spanje hoort bij de 25 veiligste landen in 
de wereld. En je mag niet vergeten dat de 
Camino de Santiago prioriteit geniet bij 
de Spaanse overheid, die de veiligheids-
maatregelen opdrijft tijdens de drukste 
periodes, de zomermaanden en de paas-
vakantie. Bovendien zorgen de pelgrims-
geest en de geest van kameraadschap 
ervoor dat de grootste problemen waar-
mee een pelgrim wordt geconfronteerd, 
zich beperken tot kleine diefstallen, het 
verlies van spullen onderweg en het sa-
menvallen van wandel- en autowegen 
over een zekere afstand. 

De nationale politie en de Guardia Civil 
hebben hun inspanningen om de cami-
no’s veilig te houden, verdubbeld in het 
lopende Heilig Jaar. Dan gaat het over de 
periode 2021-2022. 

Sommige politie-inspecteurs kregen de 
functie van contactpersoon op een cami-
no. Zij staan niet alleen in voor de veilig-
heid op de camino, maar ze werken ook 

samen met de organisaties die promo-
tionele activiteiten opzetten en advies 
verstrekken zodat pelgrims zich veilig 
kunnen voortbewegen. Ten slotte wer-
den speciale trainingsprogramma’s voor 
pelgrimeren gegeven aan de nationale 
politie en de Guardia Civil. 

Naast de fysieke bijstand van de veilig-
heidsdiensten kan je ook beroep doen 
op technologische snufjes. Je kan bij-

De politie, uw vriend
voorbeeld de app AlertCops installeren 
die toelaat in real time te communiceren 
met alle soorten hulpdiensten. Boven-
dien zal je positie automatisch doorgege-
ven worden aan de politie zodat die weet 
waar je bent en hoe er best kan geholpen 
worden. Dankzij de Guardia Civil zullen 
pelgrims die de app downloaden, een 
welkomstbericht ontvangen en krijgen 
ze veiligheidsadviezen op verschillende 
tijdstippen tijdens hun tocht.
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Pelgrim en verkeer: 
een gevaarlijke combinatie

Dirección General de Tráfico (DGT), de 
Spaanse verkeersdienst, heeft meer dan 
duizend gevaarlijke verkeerssituaties op 
dertien van de belangrijkste camino’s sa-
mengebracht.  De dienst wil op die ma-
nier inspelen op de viering van Xacobeo 
2021, het Heilig Jaar 2021. Opzet is de 
strijd tegen de verkeersongevallen op-
drijven en een veilige mobiliteit waarbor-
gen door een adequaat verkeersbeheer. 

Daarnaast beoogt de dienst de bescher-
ming van kwetsbare groepen waaronder 
de voetgangers, fietsers en motorrijders. 

DGT voert haar actie op basis van de 
waarden die ten grondslag liggen aan 
het maatschappelijke samenleven: res-
pect, tolerantie, gelijkheid, verantwoor-
delijkheid en veiligheid. Die waarden 
sluiten ook naadloos aan op de waarden 
van de camino. 

Camino’s en verkeersaders lopen soms samen.  
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de voetafdruk van de camino in beeld

Zoals elk jaar organiseert Correos, de Spaanse postdienst, een fotowedstrijd met als 
thema: ‘De voetafdruk van de camino’. Uit meer dan 750 inzendingen van foto’s over 
pelgrims, landschappen, monumenten, wegen en belevenissen, werden vier winnaars 
geselecteerd. 

De eerste prijs ging naar Analía Pello Garía met een foto genomen op het strand tussen 
Avilés en Muros de Nalón op de Camino del Norte. Al liep Analía alleen, toch slaagde ze 
erin om de schoonheid van de zonsondergang bij eb vast te leggen met behulp van 
haar statief. 

De tweede prijs ging naar José Antonio Ardanaz Ventura. Hij maakte een beeld van zijn 
vrouw op weg tussen Saint-Jean-Pied-de-Port en Roncesvalles op de Camino Francés. 
Bomen, licht en zijn vrouw zijn de drie ingrediënten van deze foto. 

Abel Rey Pastor won de derde prijs met een beeld op de Camino Catalán. Deze weg 
begint bij het klooster van Monserrat en sluit aan op de Camino Francés in Logroño of 
in Santa Cilia. Het is deze laatste aftakking die Abel volgde. Het beeld werd genomen 
door een drone in het midden van de etappe in de richting van Loarre. De kijker krijgt 
een beeld van de uitgestrekte velden van Aragón. 

De publieksprijs ging naar Mónica Mercado Estrada en werd genomen op de etappe 
van Arzúa naar Pedrouzo op de Camino Francés. Monica's foto weerspiegelt een mo-
ment van haar camino tussen Sarria en Santiago, die ze in augustus maakte met haar 
twee dochters. Het was hun eerste Camino de Santiago. Vanaf de eerste dag werden 
ze ‘vergezeld’ door een stok, die de jongste van de dochters Teo noemde, net als haar 
grootmoeder, die afgelopen april was overleden. Op die manier voelden ze zich altijd 
goed begeleid en ‘ondersteund’ door hun grootmoeder tijdens de camino. 1ste prijs

 2de prijs 3de prijs Publieksprijs
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PaS VeRSChenen

Kruispunten op mijn camino

Waar Santiago de Compostela de richting is en de 
innerlijke groei het doel geeft Luc Willems als onder-
titel van zijn boek. 

Luc Willems neemt na een tweede zware burn-out 
enkele ingrijpende beslissingen. Om uit zijn diepe 
dal te kruipen en zijn leven om te gooien, stapt hij 
de Camino Primitivo naar Santiago de Compostela. 
Zonder kaart of kompas gaat hij op weg met zijn 
schaars gepakte rugzak. Hij stelt niet de aankomst in 
Santiago als doel, maar zijn innerlijke groei. Op dat 
pad leert hij vertragen en laat hij zich leiden door de 
tekens en de gidsen die hij tegenkomt. In de ruige 
bergen van het paradijselijke Asturië voelt hij zelfs de 
kiem terug groeien die weer liefde in zijn leven zal 
toelaten. De nieuwe inzichten die hij kreeg tijdens 
zijn tocht worden mooi beschreven in dit boek. 

En ja, het was een wonderlijke reis. Hier is alvast een 
voorproefje: “Het mos nodigt uit om te gaan zitten 
en een pauze te houden. Ik neem een handvol noot-
jes en begin te kauwen. Ik heb amper enkele happen 
genomen als ik de zon zie en ze voel prikken door 
de mist heen. Het licht wordt versterkt door de piep-
kleine druppeltjes van het vocht dat in de mist ge-

vangen zit. De warme gloed die plots door de kilte 
van de grijsheid dringt, werpt een toverachtig licht 
op het bos, het mos en het gras. 

Ik word gedwongen om op te staan, als het ware ge-
zogen verder richting de top van deze berg. Flarden 
wolk waaien voorbij. De windvlagen scheuren de mist 
aan stukken en maken plaats voor ‘flauwblauw’ in de 
lucht. Ik stap verder naar de top in een zon die alsmaar 
krachtiger wordt. Het silhouet van een koe, dat net 
nog zwart was, wordt beetje bij beetje ingekleurd. 

Daar staat Luc met zijn stok en hij is trots en voelt 
zich sterk. Ik draag inderdaad een nieuwe stok, na 
het avontuur met de koeien deze morgen vond ik 
hem. Hij was nog krommer dan mijn eerste stok en 
ik zal hem de volgende dag schenken aan een wan-
delaar die zijn voet heeft verzwikt. Maar nu sta ik fier 
op de berg. Ik adem in en glimlach.”

Wil je meer lezen? Het boek kan je hier aankopen aan 
19,50 euro. 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=12289
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Van Genève naar le Puy

De Duitse uitgever Conrad Stein Verlag heeft in zijn Outdoor-reeks een nieuwe ver-
sie van de Via Gebennensis uitgegeven. Deze Via loopt van het Zwitserse Genève 
naar het Franse bedevaartsoord Le Puy-en-Velay in het departement Haute-Loire en 
sluit daar aan op de Via Podiensis. Voor veel pelgrims is deze Gebennensis een van 
de mooiste pelgrimswegen. De auteur beschrijft gedetailleerd de route voor wan-
delaars. De gids biedt belangrijke informatie over de voorbereiding en de uitvoering 
van de tocht en over de bezienswaardigheden, overnachtingsmogelijkheden en ca-
tering, waaronder de regionale gerechten van de Franse keuken. 

Het boek richt zich ook tot wandelaars en pelgrims die weinig kennis van de Franse 
taal hebben. Het baseert zich op de ervaring van de auteur en de suggesties van 
lezers. Het kost bijna 15 euro, verzendingskosten niet inbegrepen. 
Interesse? Klik hier om het aan te kopen. 

de Camino Francés met de fiets

De Britse uitgever Cicerone heeft een gids samengesteld voor fietsers die zich aan de 
Camino Francés, de bekendste camino naar Santiago, wagen. De camino verbindt 
St.-Jean-Pied-de-Port aan de Frans-Spaanse grens met Santiago via Pamplona, Bur-
gos en León. De gids, Cycling the Camino, beschrijft de route in achttien etappes. Er 
wordt de keuze gelaten tussen twee versies: een van 770 km, nauw aansluitend op 
de route van de stappers, en geschikt voor hybride fietsers en mountainbikers, en 
een van 798 km die eerder mikt op tour - en koersfietsen. 

Volgens de auteur kan de route in tien tot veertien dagen worden gereden. Voorzie-
ningen zijn goed aanwezig. De wegbeschrijving wordt aangevuld met plaatselijke 
weetjes, geschiedkundige achtergrond en de geschiedenis van de camino. Er zijn 
ook tal van praktische tips over de reis naar Saint-Jean-Pied-de-Port en de terugreis, 
de accommodatie, allerlei voorzieningen en zelfs de manier om aan je compostela 
te geraken. 
De gedrukte versie van het boek kost 13,46 pond. De verzendingskosten voor Eu-
ropa bedragen 3 pond.  Klik hier.

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/frankreich-jakobsweg-via-gebennensis-von-genf-nach-le-puy-en-velay/
https://www.cicerone.co.uk/cycling-the-camino-de-santiago-third?utm_campaign=Extra1021&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Les Editions du Vieux Crayon lanceert naast de zeer 
populaire reeks Miam Miam Dodo een nieuwe reeks 
onder de titel Compostelle Visite Guidée. De uitgever 
omschrijft de boeken in deze reeks als uitnodigingen 
voor cultureel toerisme. Vandaar dat de doelgroep niet 
alleen pelgrims zijn, maar ook nieuwsgierige vakantie-
gangers, wandelaars en lezers die vanuit hun luie zetel 
op reis gaan. De eerste twee boeken behandelen de 
GR 65 en meer bepaald de stukken tussen Le Puy-en-
Velay en Conques en tussen Conques en Cahors.

Anders dan in de Miam Miam Dodo’s worden in de 
boeken enkel de bijzonderste etappes in beeld ge-
bracht en wordt het verhaal van de steden op en rond 
deze etappes toegelicht. Zo komt de geschiedenis aan 
bod, het patrimonium, kortom alles wat er te doen, 
te zien en te beleven valt. Niet alleen de evidente be-
zienswaardigheden komen aan bod, maar ook het-
geen zich verschuilt, niet alleen het verleden, maar 
ook het heden. Voor iedereen die de Via Podiensis ooit 
gewandeld heeft, mag duidelijk zijn dat de weg een 
onschatbare voorraad aan natuurlijke, monumentale 
en culturele rijkdom te bieden heeft.

De gidsen kosten elk 18 euro. 
Wil je er meer over weten? Klik hier.

Kennismaken met de Via Podiensis of GR 65 der weg umarmt mich wieder …

Poëzie op de camino 
door Wolfgang Maximilian Schneller.

Nieuw onder de boeken over de Jakobsweg is deze dichtbun-
del over de vele rustplaatsen, de etappes, de ervaringen en 
de ontmoetingen van pelgrims. Het boek beroert en geeft 
moed. De publicatie is tweetalig, in het Duits en Spaans.

Schneller is een doorwinterde pelgrim die samen met zijn 
vrouw veel groepen begeleidde. Zij waren ook de mede-
initiatiefnemers van het in Santiago gevestigde Deutschen 
Pilgerseelsorge. Sinds de jaren 90 verschenen verscheidene 
boeken van Schneller over de Camino de Santiago en de 
kathedraal aldaar, naast andere dichtbundels.
Meer info? Klik hier.

https://www.levieuxcrayon.com/collections/compostelle-visite-guidee
https://kunstverlag-fink.de/titel/der-weg-umarmt-mich-wieder-el-camino-me-abraza-de-nuevo/
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PelGRiMSnieuwS

Tochten van Troost
allerzielen 2 november in groep 
en van 3 tot 7 november individueel

Afscheid nemen van een geliefde en deelneming betuigen 
aan een getroffen familie was de voorbije maanden extra 
pijnlijk: afstandsregels, bezoekverbod, mondmaskerplicht 
en beperking van het aantal toegelaten personen maakten 
het ons moeilijk om elkaar warm-menselijk nabij te zijn.

Gelukkig zijn mensen creatief en banen ze altijd nieuwe we-
gen. Zo ontstonden er op meerdere plaatsen Troostplekken, 
waar mensen kunnen verstillen en met een eenvoudig ritu-
eel troost en kracht putten.

Met Allerheiligen en Allerzielen herdenken we onze geliefde 
overledenen.
Daarom zal er op Allerzielen, 2 november, in de namiddag 
in elk van de zeven dekenaten van het bisdom Hasselt een 
‘Tocht van Troost’ plaatsvinden. Er wordt steeds gestart aan 
een kerk of kapel. Daar gaat de groep op weg en houdt on-
derweg halt aan een of meerdere troostplekken.
Bovendien is het van 3 tot 7 november mogelijk om dezelfde 
tocht individueel te stappen. Voor elke deelnemer is er een 
tochtboekje als inspirerende gids.
Starten kan in de kerken van Paal, Kinrooi, Veldwezelt, Pelt, 
Munsterbilzen, Terkoest in Alken en aan de kapel van het do-
mein Kiewit in Hasselt.

Wil je meer weten over de praktische organisatie van de 
tochten, raadpleeg dan de site over de pelgrimswandelingen 
(klik hier).
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O.-L.-Vr.-Onbevlekt Ontvangen Kerk Terkoest-Alken

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.pelgrimswandelingen.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Ftroost-uitnodiging-bisdom-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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walk for homs

Anne Claire van der Lugt, nicht van pater Frans van der Lugt sj, organiseert van 5 tot en 
met 10 april 2022 de pelgrimstocht 'Walk for Homs' ter nagedachtenis van haar oom 
(1938-2014) en voor de wederopbouw van Syrië. Ze wil met 84 pelgrims op stap van 
Amsterdam naar 's-Hertogenbosch (155 km, 6 dagen). Het is ook mogelijk om enkel de 
eerste en/of de laatste etappe mee te lopen.
Frans van der Lugt woonde 40 jaar in Syrië. Anne Claire vertelt dat iedereen bij hem 
altijd welkom was. ‘Hij accepteerde mensen zoals ze zijn en bood hen een luisterend 
oor. Hij deed veel goede dingen voor verschillende gemeenschappen in Syrië, maar wel 
allemaal op zijn manier. Voor veel mensen heeft abouna (‘vader’) Frans, zoals hij door 
veel Syriërs werd genoemd, veel betekend en nog steeds is hij niet vergeten. Zijn visie 
op het leven leeft voort, maar zijn projecten moeten weer van de grond af aan worden 
opgebouwd vanwege de oorlog. En daarvoor is hulp nodig. Hulp om de mensen in 
Syrië weer een zelfstandige en mooie toekomst te geven.’ 
Daarom organiseert Anne Claire deze pelgrimstocht. Je kan meedoen en/of sponsoren. 
Voor meer info, klik hier.

Frans van der Lught sj

op minipelgrimage rondom Vessem

Nu de Pelgrimsherberg in het Nederlandse Vessem na de coronasluiting weer open is, 
bestaat ook de mogelijkheid om vier dagen in de herberg te verblijven en de omge-
ving te verkennen. In 2019 is het startschot gegeven voor een minipelgrimage rondom 
Vessem. In 2020 is de route herzien en opnieuw beschreven. Er zijn vier wandelingen 
uitgezet van 15 tot 25 km: de Merenroute (richting Wintelre), de Heideroute (richting 
Middelbeers), de Stroom- en Bosroute (richting Duizel/Knegsel) 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 op de gebruikelijke voorwaarden 
in de Pelgrimsherberg verblijven, het boekje kopen bij de gastheer/-vrouw en aan de 
wandel gaan. Met de minipelgrimage kan men zich vier dagen terugtrekken uit de hec-
tiek 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 in-
formatie toegevoegd over de streek waar je door loopt: de natuur en cultuur van het 
land van de acht zaligheden. Ook zijn er vragen opgenomen, waarmee de wande-
laar zijn/haar minipelgrimage verdieping kan geven. Meer info? Klik hier.

De Pelgrimsherberg in 
Vessem, uitgangspunt 
van een minipelgrimage.

https://www.walkforhoms.nl/
https://www.pelgrimsherberg.nl/mini-pelgrimage/


¡HOLA! nr. 136 - november 202127

ultreia et Suseia

De uitdrukking ‘Ultreia et Suseia’ wordt al eeuwenlang 
door pelgrims op de Camino de Santiago gebruikt, maar 
verre van iedereen weet waarover het hier gaat. De dag 
van vandaag hoor je van ’s morgens tot ‘s avonds ‘Buen 
Camino’, maar eens was het anders. Pelgrims wensten 
iedereen die de weg naar de kathedraal van Santiago 
was ingeslagen, alle succes toe en dat klonk zo: ‘Ultreia’.

Ultreia was een kreet waarmee Duitstalige pelgrims 
zichzelf onderweg moed inspraken. Sporen hiervan 
vindt men terug in de Codex Calixtinus, onder meer in 
twee hymnen die later aan de Codex zijn toegevoegd. 
Daarvan is het Dum pater familias het bekendste. Oor-
spronkelijk werd de uitdrukking gevolgd door Suseia. 
De kreet ‘ultreia, suseia’ is een verbastering waarin de 
Latijnse woorden ‘ultra’ en ‘supra’ nog herkenbaar zijn. 
Beide woorden betekenen in deze context zowel ‘ver-
der’ als ‘omhoog’, een beetje zoals ‘vooruit!’ of ‘komaan!’. 
Daarmee wilden pelgrims zichzelf en anderen aanmoe-
digen. De samenstellers van deze Latijnse hymnen had-
den deze kreten ongetwijfeld gehoord van pelgrims die 
in Santiago aankwamen en namen ze op in hun tekst.
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Vragen rond waterkwaliteit in Muxia

In het dagblad Voz de Gallica verscheen vorige maand 
een artikel waarin de kwaliteit van het leidingwater in 
Muxia in vraag wordt gesteld (klik hier). Muxia wordt 
door heel wat pelgrims aangedaan die hun weg na 
Santiago voortzetten richting Fisterra. Pelgrims uit 
onze streken bevestigen de problemen die ze in Muxia 
en omstreken met het leidingwater kenden. Luc Lioen 
meldde zelfs dat hij enkele jaren geleden al problemen 
met het water kreeg toen hij de Camino de Fisterra 
liep. En ook dit jaar ontmoette hij pelgrims met darm-
problemen. Voor wie niet horen wil … Imodium heet 
in Spanje Sindiar.

Sekten ronselen op camino’s

Leden die tot religieuze sektes hebben behoord, waar-
schuwden de Spaanse politie dat deze organisaties 
volgelingen willen aantrekken op de Camino de Santi-
ago. De sektes zouden willen profiteren van de kwets-
baarheid van de pelgrims, die vaak openstaan voor 
contact of voor diepgaande verbinding met anderen, 
die op zoek zijn naar hun identiteit of naar persoonlijke 
verbetering. Ronselaars maken hiervan gebruik om 
mensen hun netwerk binnen te loodsen.

antwerpse dienst voor toerisme in ‘het Steen’

Vanaf 22 oktober is de dienst voor toerisme in 
Antwerpen gehuisvest in ‘Het Steen’.

Pelgrims zullen zich daar dus moeten aanmel-
den om de sleutel van de Julianuspelgrimsher-
berg op te halen.
Het adres is: Het Steen, Steenplein 1, 2000 Antwer-
pen. De dienst zal open zijn van 10 tot 18 uur, 
7 dagen per week, behalve op de feestdagen 
25 december en 1 januari. 
Meer info over deze herberg? Klik hier.
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https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/muxia/2021/10/01/confirmada-presencia-bacterias-agua-muxia/00031633085639715513764.htm
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-brabantica-via-gallia-belgica/pelgrimsherberg-in-het-st-juliananusgasthuis/
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Met Thomas More op de Via limburgica

Het is al jaren een traditie dat vanuit de Thomas More 
Hogeschool campus Turnhout een camino wordt gelo-
pen tijdens de paasvakantie, laat Annelies Guldentops 
van de afdeling verpleegkunde ons weten. Dit gebeurt 
in twee groepen: een studentengroep met enkele bege-
leiders-docenten vertrekt vanuit Sarria en een kleinere 
groep van TM-medewerkers vertrekt vanuit Ourense. 
De twee groepen ontmoeten elkaar tijdens de laatste 
stapdag op weg naar Santiago de Compostela. Door de 
gezondheidscrisis konden de geplande camino’s in 2020 
en 2021 niet doorgaan.

Het coronatijdperk zorgde ervoor dat col-
lega’s tijdens het weekend mekaar in een 
klein groepje gingen opzoeken om te 
ontmoeten en bij te praten. Elk weekend 
spraken ze af voor een fikse wandeltocht 
in de natuur, genieten van de weldaden 
van plant en dier. Weer energie opdoen 
voor de volgende werkweek.

Geboeid volgden we het webinar (fe-
bruari 2021), ingericht door het Genoot-
schap, over de belevenissen van een 
groepje pelgrims die de Via Limburgica 
stapten. Hun enthousiasme werkte 
aanstekelijk! Geïnspireerd door deze 

voorstelling werden voorzichtig de eerste plannen ge-
smeed om tijdens de zomervakantie de Via Limburgica 
te lopen met enkele collega's. Vorig jaar stapten we 
ook al met enkele collega’s een camino in eigen land, 
de Via Monastica.

Omdat een goede voorbereiding belangrijk is, zijn we in 
het voorjaar gestart met het wandeltraject dag per dag 
uit te stippelen en op zoek te gaan naar overnachtings-
plaatsen. Dit laatste bleek achteraf nog wel het moei-
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lijkste te zijn. Vooral vanaf de taalgrens is het gewoon 
niet eenvoudig. We hebben vooral gebruik gemaakt van 
logies via AirBNB. Wat achteraf een heel goede keuze 
bleek: fijne ontmoetingen, elke dag weer verrassend an-
ders, qua prijs/kwaliteit goed betaalbaar.

Annelies stelt dat de deelnemers met een deugddoend 
en warm gevoel terugkijken op hun camino in eigen 
land. Zij en haar collega’s hopen dat de editie 2022 weer 
normaal richting Santiago de Compostela doorgaat.
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op de Camino Francés

Gustave Glénisson en Bea Van Assche hebben in juli een deel van de Camino Francés 
gelopen. Ze vertrokken op 19 juli in Vega de Valcarce, in de buurt van León. Vooral de 
eerste dagen hebben ze mogen genieten van onvergetelijke vergezichten. Maar ze 
werden er wel mee geconfronteerd dat veel zaken gesloten waren en de horeca om 
20 uur dichtging. Ook de eentaligheid van Spanjaarden, zelfs in de horeca, verraste 
hen en de afkerigheid ten opzichte van pelgrims viel hen tegen. Maar - ook bij deze 
minpunten - bleef het een onvergetelijke ervaring in een fantastisch mooi land.
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Landschappelijk schoon op de Camino Francés

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.

Beaufort 2021 - Kunsttriënnale aan zee, tot 7 november 2021

Beaufort is een uniek kunstproject in de natuurlijke biotoop van het kustlandschap. 
Tijdens deze zevende editie, vind je 20 kunstwerken in de 10 kustgemeentes. 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 collectief geheugen van 
iedere plek. Want net zoals mensen, beschikken ook plaatsen over een geheugen.
Meer info: klik hier.

Oostende, Rosa Barba - Pillage of the sea

https://www.beaufort21.be/
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Park, tot 16 januari
Blik op oneindig
Deze tentoonstelling in PARCUM, gelegen 
in de abdij van Park bij Leuven, wil je in 
hogere sferen brengen. ‘Blik op oneindig’ 
vertrekt van ons menselijke verlangen 
om de wereld beter te begrijpen en onze 
plaats daarin. Met religieus erfgoed als lei-
draad, behandelt de tentoonstelling ver-
halen over schepping, vergankelijkheid 
en hoop.

De abdij van Park biedt niet alleen mooie tentoonstellingen, maar ook een prachtige omgeving. 

Waar komen we vandaan? Wat doen we 
hier en waar gaan we naartoe? Het raad-
sel van onze oorsprong, de vraag naar 
de zin van het leven en het mysterie van 
onze eindbestemming: ze zijn zo oud als 
de mens. De antwoorden die we formu-
leren, geven ons houvast. Ze helpen om 
vat te krijgen op het onvatbare en grip op 
het ongrijpbare. Ze geven ons een plek 
binnen een oneindig veel groter kosmo-
logisch verhaal.

‘Blik op oneindig’ onderzoekt hoe religie 
in al haar diversiteit deze levensvragen 
benadert en de zingevende rol die religi-
eus erfgoed daarin vervult. De objecten in 
de tentoonstelling illustreren de voortdu-
rende behoefte van de mens om de we-
reld en de kosmos vorm te geven.
Toch wordt ook duidelijk dat de verklarin-
gen die religie geeft, weer tot nieuwe vra-
gen leiden. Want kunnen we wel grip krij-
gen op ons bestaan? En meer nog: willen 
we het mysterie eigenlijk wel ontrafelen?

Voor deze tentoonstelling werkt PARCUM 
samen met de Nederlandse schrijfster 
Marjolijn van Heemstra. Marjolijn gaat in 
dialoog met de objecten en thema’s in de 
tentoonstelling. Met puntige reflecties 
gekoppeld aan actuele vraagstukken be-
schouwt ze het menselijke wereldbeeld 
en de vergankelijkheid van de mens. Haar 
reflecties zijn te horen in de tentoonstel-
ling. Meer info?  Klik hier.

https://www.parcum.be/nl/museum/blik-op-oneindig
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utrecht, tot 9 januari 2022
Maria Magdalena 

Geen vrouw uit de Bijbel lokt zoveel reacties uit als Maria 
Magdalena. Na Maria en Eva is zij de derde belangrijke 
vrouw van het Westerse christendom. Prostituee, hei-
lige, echtgenote van Jezus? Belichaamt zij met de raad-
selachtige en extatische 
blik een innerlijk conflict? 
Een spanning tussen de 
mystieke en de vleselijke 
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 inspireren. Via 
schilderijen, beelden en fo-
to’s wordt de bezoeker uit-
gedaagd om zich een beeld te vormen van deze vrouw 
en te ontrafelen hoe zij door de eeuwen werd voorge-
steld. Zij bidt, zalft, verleidt, bekeert, verricht wonderen.

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

Maria Magdalena door de eeuwen heen 

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/
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Driedimensionale papierkunstobjecten 
van Annita Smit, vijf nieuwe gedichten 
van eigentijdse dichters en Krona's eigen 
laatmiddeleeuwse kunst, ontmoeten 
elkaar in de tentoonstelling Tijd en Eeu-
wigheid. Poëzie in beeld en woord in 
Museum Krona in Uden. Die combinatie 
van kunstvormen biedt de bezoeker de 
ruimte een verstilde ervaring te beleven 
en levert een bijzonder samenspel op tus-
sen de gebedszusters van de abdij en hun 
waarden.
De poëzie van Gershwin Bonevacia, Babs 
Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paal-
man en Mustafa Stitou hangt in Tijd en 
Eeuwigheid gedrukt tussen de papier-
kunstobjecten en de laatmiddeleeuwse 
kunst van het klooster. Samen vertegen-
woordigen de dichters een nieuwe ge-
neratie die lezers roert met uit het leven 
gegrepen alledaagse onderwerpen die 
‘dicht bij huis’ lijken te zijn: meditatie voor 
museumbezoekers.
Tijd en Eeuwigheid is een productie en 
initiatief van het Bijbels Museum.

Vanaf 7 november kan je in Krona ook te-
recht voor de tentoonstelling Kloosters in 
beweging, die het kloosterleven in de ja-
ren 60 belicht. Deze tentoonstelling loopt 
tot 6 maart.
Van binnenuit (Tweede Vaticaans Conci-

Papierkunst van Annita Smit
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Tijd en eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord

lie) en van buitenaf kwam er zestig jaar 
geleden een ongekende beweging op 
gang, die het religieuze leven in Noord-
Brabant ingrijpend heeft veranderd. 
Kloosterlingen werden aangespoord om 
hun leven bij de tijd te brengen. Denk aan 
het vertalen van gebedenboeken, het 
houden van de liturgie in de volkstaal, het 
vervangen van habijten door eigentijdse 
kleding en er kwam ruimte voor gesprek-
ken en vrije tijd.
De tentoonstelling Kloosters in bewe-
ging toont deze omwenteling in de ker-
ken en de kloosters vanuit het oogpunt 
van zowel de kloosterlingen die binnen 
de kloostermuren leven, als de klooster-
lingen die actief in de maatschappij staan. 
Met de vernieuwing kwam ook een einde 
aan de missies van de vele duizenden 
missionarissen, broeders en zusters om 
zorg te verlenen, het katholicisme te ver-
spreiden of onderwijs te geven. Waar in 
de 19de en 20ste eeuw een trek ontstond 
naar verre oorden als Afrika, Indonesië en 
Zuid-Amerika, komen de dag van van-
daag vanuit deze landen werkzoeken-
den, vluchtelingen en zelfs religieuzen 
naar Noord-Brabant. Juist samen met 
deze groep nieuwe Nederlanders is de 
tentoonstelling met materiaal uit de mis-
sies samengesteld en voorzien van hun 
kijk hierop. Meer info over Krona? Klik hier. 

https://www.museumkrona.nl/nl/
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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 on-
der 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 pa-
gina: Je pelgrimsverhaal of -blog delen.

BloGS

Filip De Troij uit Overijse is 60 geworden in volle co-
ronatijd. In de zomers tussen 2008 en 2011 fietste 
hij met zijn zonen, waarvan de jongste toen maar 
10-13 jaar was, naar Santiago. Zijn vrouw bege-
leidde hen. Dit jaar is hij de tocht alleen aangegaan. 
Hij brengt het verhaal van zijn fietstocht in zijn blog: 
https://fdetroij.wixsite.com/caminosincorona. 

De blog vind je ook terug op onze website onder 
‘In pelgrimsblogs grasduinen’. Benieuwd? Klik hier.

zoeKeRTJeS

wheelie te koop

Henny van den Eynde biedt haar 
wandelkar Wheelie van Radical 
Design te koop aan. Ze heeft er een 
eenmalige tocht naar Compostela 
mee gedaan. Voor wheelie+heupt
asje+wielzak+schoudergareel+sat
ellietrugzak, samen nieuw te koop 
aan 865 euro, vraagt ze 450 euro. 
Interesse? 
henny.vandeneynde@gmail.com.

wandelstokken in de aanbieding

Dees Van Caeyzeele heeft nagenoeg 
nieuwe wandelstokken van het merk 
Leki in de aanbieding. Het gaat om stok-
ken van het type LEKI Khumbu Strong 
HTS 6.5 (Speedlock uitschuifbaar tot 
max. 145 cm). Hij heeft ze aangeschaft 
net vóór corona op 20 februari 2020 aan 
79,95 euro in de Outdoorwinkel Avven-
tura Gent. Ze zijn maximum drie uur ge-
bruikt. Dees vraagt er 55 euro voor. Voor 
een afspraak, mail naar Dees: 
dees.vancaeyzeele@donbosco.be.

interesse in een goed boek over Santiago?

Jos de Meyere maakt plaats in zijn boekenkast en biedt volgende boeken aan:
- Tentoonstellingscatalogus Santiago de Compostela - 1000 jaar Europese bedevaart (1985)
- Naer Sente Jacobs in Galissiën (Themanummer van het Tijdschrift Vlaanderen, 1972)
- Hans Gunther Kaufman en Alois Fink, Strassen nach Santiago de Compostela
- Jeanne Vielliard, Le Guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle (1969)
- Xavier Barrel I Altet, Compostelle - le grand chemin (1993)
- Cathédrale Saint-Jacques de Compostelle, 2014 (Gids)
- Museo Catedralicio de Santiago de Compostela, 2005 (gids)
- J. van Herwaarden, Pelgrimstochten (1974)
- Raymond Oursel, Pélèrins du Moyen Age (1978)
- Tentoonstellingscatalogus, Wallfahrt kennt keine Grenzen en bijhorende essaybundel (1984)
Prijs: 5 euro per boek. Zelf af te halen. Mailen naar: de.meyere@skynet.be.

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/je-pelgrimsverhaal-delen/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1589986622271-35962f54-1033

