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Nog even doorstappen, de kathedraal ligt om de hoek. 
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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

Toch geen Jakobskerkenpad in 2022

Het bestuur van het Vlaams Compostelagenootschap 
heeft in overleg met coördinator Hugo Frederix het spij-
tige besluit moeten nemen om het Jakobskerkenpad 
2022 af te gelasten. 

De redenen zijn volgens de organisatoren duidelijk: ‘Het 
Jakobskerkenpad is een groepsevenement. De kans is 
reëel dat we volgende zomer nog moeilijkheden on-
dervinden om in alle gemoedsrust met een grote groep 
samen op te trekken. De inschrijvingen zijn gepland 
vanaf half februari. We vrezen dat velen op dat moment 
nog een afwachtende houding zullen aannemen. Be-
grijpelijk, want een deel van ons publiek behoort tot de 
kwetsbare groep voor een COVID-19-besmetting. 

Al deze onzekere factoren, plus onze maatschappelijke 
plicht om onze verantwoordelijkheid tegenover onze 
medewerkers en deelnemers op te nemen, hebben tot 
deze beslissing geleid.

Intussen is al erg veel werk verricht en dat willen we niet 
laten verloren gaan. We hebben het plan opgevat om 
op basis van de kaartjes en steekkaarten een gids uit te 
geven van het Jakobskerkenpad, in dezelfde geest als 
de andere Via-gidsen.

Van een feestelijke aankomst in Brussel is voorlopig nog geen sprake. 
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infopunt in Mechelen (op afspraak)

De stijgende besmettingscijfers en de strenger wordende maatregelen 
maken het voor onze vrijwilligers moeilijk om kandidaat-pelgrims op 
een veilige manier te ontvangen op het infopunt. Daarom zal in decem-
ber het infopunt in Mechelen enkel op 4 december open zijn. Op 11 en 
18 december blijven de deuren van het infopunt dicht. Bovendien moet 
je er rekening mee houden dat Kerstmis en Nieuwjaar op een zaterdag 
vallen en dan zijn we uiteraard gesloten. Het infopunt gaat opnieuw 
open op zaterdag 8 januari 2022. 

Op 4 december zijn afspraken mogelijk om 10, 11 en 12 uur. Er zul-
len dan twee informanten met stapervaring en een met fietservaring 
aanwezig zijn. De locatie is het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de 
Merodestraat 18, Mechelen. Bij een bezoek moet je uiteraard de her-
nieuwde coronamaatregelen respecteren. Aan het onthaal vragen we je 
een Covid Safe Ticket met je identiteitsbewijs te tonen. Voor alle recente 
informatie over de situatie in het infopunt kan je steeds terecht op de 
website (klik hier). 

Je kan steeds met al je vragen over pelgrimeren ook terecht in het Virtuele 
Infocafé.

Voor het infopunt in Mechelen is een afspraak noodzakelijk. Kom zeker 
niet naar het infopunt in Mechelen zonder vooraf een afspraak te boeken. 
Dat kan op de website (klik hier). 

Volgende vrijwilligers zullen op zaterdag 4 december van dienst zijn:  
voor de stappers: Patricia Duprez en Lieve Gommers 
en voor de fietsers: Robert Truyen.
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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 1 december 2021: stappers: Marc Frederickx en Martine Maes
          fietsers: Jos Belmans en José Maes
woensdag 8 december 2021:  stappers: Chris Briké en Alex Cusse
woensdag 15 december 2021:  stappers: Paul Linders en Lieve Gommers 
          fietsers: Elwyn Moerenhout en Dees Van Caeyzeele
woensdag 22 december 2021:  stappers: Luk Pauwels en Jos Helsen.

Het Virtueel Infocafé zal gesloten zijn tijdens het kerstverlof. 
Het gaat weer open op woensdag 5 januari 2022.
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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 Inf-
opunt (klik hier) of het Virtueel Infocafé (klik hier). Op die pagina staan 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. 

Alex Cusse zit klaar om de deuren van het Virtueel Infocafé te openen. 

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

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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aFdelinG liMbuRG
Genk, zaterdag 22 januari
infodag voor kandidaat-pelgrims

Op zaterdag 22 januari vindt op het stadhuis in Genk een infodag 
voor kandidaat-pelgrims plaats 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 goeie 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.

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 kan je 
ter plaatse kopen of online in onze pelgrimswinkel.  
Hoe je er geraakt en hoe je inschrijft (vóór 18 januari), vind je op onze website (klik hier). 
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Wie of wat roept deze jonge pelgrims?

Zijn het de prachtige landschappen die ons op pad doen gaan? 

https://compostelagenootschap.be/winkel/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-genk-220122/
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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’)?

Opgelet: dit webinar is volgeboekt. Men 
kan zich inschrijven op de reservelijst 
waardoor de organisator zicht krijgt op de 
behoefte aan een eventuele herhaling. 

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/spaans-voor-pelgrims/
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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 videovergaderen werkt. Een webinar onvoorzien gemist? 
Geen nood, je kunt het betreffende webinar op een later 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.

De webinars vinden plaats op donderdag 13 en 
27 januari en 10 februari, telkens van 19.30 tot 
21.00 uur. 

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

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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Opgelet: dit webinar is volgeboekt. Men kan zich inschrijven op de reservelijst waardoor de 
organisator zicht krijgt op de behoefte aan een eventuele herhaling van de webinar.

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 liMbuRG

Fotograferen met je smartphone of iPhone

Online sessie met start op donderdag 20 januari

Alles wat je tijdens het maken van je foto meteen correct doet, 
hoef je achteraf niet meer bij te werken of te corrigeren! Helaas 
lukt dat niet altijd en dan is het prettig om op een eenvou-
dige manier enkele wijzigingen/verbeteringen in je foto aan 
te brengen die uiteindelijk leiden tot een aanmerkelijk beter 
resultaat.

Met de applicatie Snapseed © kun je op een eenvoudige ma-
nier je opnames op je smartphone of iPhone bewerken, zon-
der dat je de foto’s hiervoor naar je pc moet kopiëren. Dat is 
super handig voor onderweg als je je foto onmiddellijk wil 
posten op bv. Facebook of uploaden naar je blog.

In deze webinar, bestaande uit twee online bijeenkomsten, 
krijg je de kans om als beginnend Snapseed ©-gebruiker 
stapsgewijs een aantal functies te leren die deze app biedt. 
Een aantal, want de mogelijkheden van deze app zijn legio. 
Bovendien behoort de lesgever tot die groep fotografen die 
ervan overtuigd is dat de nabewerking van een foto binnen de 
perken moet worden gehouden. We behandelen daarom in 
deze webinar een beperkt aantal (basis)functies zoals het bij-
snijden van de foto, de belichting, het contrast, de witbalans, 
de helderheid en de kleurverzadiging indien nodig aanpassen, 
de horizon rechtzetten en het corrigeren van het perspectief.

Kortom, als je als smartphone- of iPhonefotograaf net dat tik-
keltje meer eist van het resultaat van je fotowerk dan is deze we-
binar voor jou een geschikte mogelijkheid om dat te realiseren.

Webinar 1 op donderdag 20 januari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.
Webinar 2 op donderdag 3 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.

Heb je nog vragen? Stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be. 

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven kan je hier tot 
en met woensdag 15 januari. Deelname is gratis. Een donativo mag.

Bij deze foto heb je de 
keuze tussen de prullen-
bak en kijken wat er met 
bv. Snapseed © nog ‘te 
redden‘ valt.

Dat valt mee! 
De foto wat bijgesneden, 
de horizon rechtgezet 
en de witbalans, de 
belichting, het contrast 
en de kleurverzadiging 
gecorrigeerd. 
Niet slecht, niet waar?
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/fotograferen-met-je-smartphone-of-iphone-soms-vraagt-je-foto-om-enige-nabewerking/
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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

Dit documentaire filmproject van de afde-
ling Gent van het Vlaams Compostelage-
nootschap beschrijft de interactie tussen de 
zogenaamde ‘aardse’ panelen van het Lam 
Gods (1432) van de gebroeders Van Eyck. 
Ludo Collin (rector van de Sint-Baafskathe-
draal) opent met enkele interessante in-
zichten over de panelen van het Lam Gods; 
Willem De Pauw (raadsheer bij het Hof van 
Beroep in Gent) legt historische verbanden 
tussen pelgrimeren en rechtspraak, en Pe-
ter Broos (ridder in de Orde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem) plaatst het ridderschap 
in historisch en hedendaags perspectief.

Muzikale intermezzo’s en geënsceneerde 
verhalen uit een rijk pelgrimsverleden 
brengen de tijd van de mecenassen Joos 
Vijd en Elisabeth Borluut tot leven. Een 
volkse kwinkslag ten slotte en hier en daar 
een streepje Gents dialect (met ondertite-
ling) vormen de kers op de taart. Deze an-
derhalf uur durende film is de bijdrage van 
de afdeling Gent aan het ‘Van Eyck jaar’. 
Met dank aan Videogeirnaert (camerawerk 
en montage), Meemoo (gebruik van origi-
neel beeldmateriaal Lam Gods) en de Sint-
Baafskathedraal (locaties).

In de webshop van het Genootschap 
staat de film te koop. Als je dit pro-
duct aankoopt, kan je de film gedu-
rende zeven dagen bekijken. Daarna 
verloopt het kijkrecht. Prijs: 7 euro. 
Interesse? Klik hier. 

https://compostelagenootschap.be/product/film-van-eyck/
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wijsheid van pelgrims

Een aspect van het pelgrimeren is de transformatie. 
Het woord wandelen betekent van oorsprong ook ‘ver-
anderen’. Wie een wandeltocht maakt, verandert. Ons 
leven is een voortdurend veranderingsproces. Wie niet 
verandert, blijft innerlijk stilstaan. Hij of zij ontwikkelt 
zich niet, verstart. Leven betekent dat we voortdurend 
in beweging zijn, dat we niet op onze lauweren kun-
nen rusten, niet mogen blijven stilstaan bij het bezit 
dat we hebben verworven, of bij het niveau van inner-
lijke rijping dat we hebben bereikt. We moeten steeds 
opnieuw op weg gaan om zowel innerlijk als uiterlijk 
verder te komen. Alleen wie voorttrekt, verandert. En 
wie verandert, leeft. Ik kan nooit zeggen: nu weet ik 
hoe het gaat in het leven. Het leven is vol verrassingen. 
Alleen als ik bereid ben onderweg te blijven, blijf ik le-
vend. Anders worden de antwoorden die ik tot nu toe 
heb gegeven op de vragen van het leven, lege woor-
den. Ik blijf stilstaan en weiger mezelf toe te vertrou-
wen aan de stroom van het leven.

Anselm Grün, Wijsheid van pelgrims

Alleen als ik bereid ben onderweg te blijven, blijf ik levend.
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 

Zuurstof voor de Ziel
Vader God U ken my naam

My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet

My vashou aan als wat verskiet.
U ken my vrese en my hoop

Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei

U maak die pad gelyk vir my.
Moeder God U ken my waan

My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen

Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis

Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Auteur: Amanda Strydom, Pelgrimslied (Afrikaans)
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/meer-zuurstof/
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  Vlaanderen, europa, el mundo
lanGS de PelGRiMSweGen

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

www.gronze.com
www.ephatta.com
www.wisepilgrim.com
www.mundicamino.com
www.mycaminobed.com
www.camino.xacobeo.es
www.verscompostelle.be
www.caminosantiago.org
www.voiedevezelay.eu  
www.chemindecompostelle.com
www.caminodesantiago.consumer.es
www.todosloscaminosdesantiago.com
www.alojamientoscaminosantiago.com
www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf
www.elcaminoconcorreos.com/en/accommodations
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En last but not least… de overzichtspagina Logies tijdens je tocht op onze website. Vandaar 
kan je verder naar Logies in België en Luxemburg, Logies in Frankrijk, Logies in Spanje en 
Logies in Portugal.

www.gronze.com
www.ephatta.com
www.wisepilgrim.com
www.mundicamino.com
www.mycaminobed.com
www.camino.xacobeo.es
www.verscompostelle.be
www.caminosantiago.org
http://www.voiedevezelay.eu
http://www.chemindecompostelle.com
www.caminodesantiago.consumer.es
http://todosloscaminosdesantiago.com
www.alojamientoscaminosantiago.com
http://www.camino-de-santiago.de/liste-norte-west.pdf
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-belgie-en-luxemburg/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-frankrijk/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-spanje/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/onderweg/logies-tijdens-je-tocht/logies-in-portugal/
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Valencia, vertrekpunt voor je camino? 

Valencia is ongetwijfeld een van de toeristische top-
pers van Spanje. Elk jaar bezoeken duizenden toeris-
ten de stad om zijn stranden, bezienswaardigheden 
en typisch klimaat. Maar Valencia bevalt niet alleen 
toeristen, maar ook pelgrims die er graag hun tocht 
aanvatten. In Valencia start de Camino del Levante. 
Deze camino van meer dan 800 kilometer trekt door 
Valencia, Castilla La Mancha, Madrid, Castilla y León en 
uiteraard Galicië. 

Luchtfoto van Valencia

Mogelijke etappes op de Camino del Levante: 
•	 Etappe	1:	Valencia	-	Algemesí
•	 Etappe	2:	Algemesí	-	Xátiva
•	 Etappe	3:	Xátiva	-	Moixent
•	 Etappe	4:	Moixent	-	La	Font	de	la	Figuera
•	 Etappe	5:	La	Font	de	la	Figuera	-	Almansa
•	 Etappe	6:	Almansa	-	Higueruela
•	 Etappe	7:	Higueruela	-	Chinchilla	de	Montearagon
•	 Etappe	8:	Chinchilla	del	Montearagón	-	Albacete
•	 Etappe	9:	Albacete	-	La	Roda
•	 Etappe	10:	La	Roda	-	San	Clemente
•	 Etappe	11:	San	Clemente	-	Las	Pedroñeras
•	 Etappe	12:	Las	Pedroñeras	-	El	Toboso
•	 Etappe	13:	El	Toboso	-	La	Villa	de	Don	Fadrique
•	 Etappe	14:	La	Villa	de	Don	Fadrique	-Tembleque
•	 Etappe	15:	Tembleque	-	Mora
•	 Etappe	16:	Mora	-	Toledo
•	 Etappe	17:	Toledo	-	Torrijos
•	 Etappe	18:	Torrijos	-	Escalona
•	 Etappe	19:	Escalona	-	San	Martín	de	Valdeiglesias
•	 Etappe	20:	San	Martín	de	Valdeiglesias	-	Cebreros
•	 Etappe	21:	Cebreros	-	Ávila
•	 Etappe	22:	Ávila	-	Gotarrendura
•	 Etappe	23:	Gotarrendura	-	Arévalo
•	 Etappe	24:	Arévalo	-	Medina	del	Campo
•	 Etappe	25:	Medina	del	Campo	-	Siete	Iglesias	de	Trabancos
•	 Etappe	26:	Siete	Iglesias	de	Trabancos	-	Toro
•	 Etappe	27:	Toro	–	Zamora
•	 In	Zamora	kan	je	op	de	Vía	de	la	Plata	je	weg	naar	Santiago	
voortzetten.	De	Vía	de	la	Plata	loopt	door	naar	Astorga	waar	je	
op de Camino Francés belandt, maar je kan eerder in Granja 
de Morerulea ook via de Camino Sanabrés naar Compostela. 

Het goede weer in Valencia trekt veel toeristen 
aan, maar is voor pelgrims niet altijd even aantrek-
kelijk, al zeker niet bij de huidige klimaatveran-
dering. De lente is veruit de beste tijd om de weg 
naar Santiago aan te vangen. Je moet er steeds 
rekening mee houden dat je meer dan een maand 
onderweg bent. 
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Camino in je luie stoel

Google Arts & Culture leidt je via ¡Buen 
Camino! binnen in de wereld van de ca-
mino. De foto’s die een beeld scheppen 
van verschillende camino’s in Galicië, 
zijn echt wel prachtig. Maar je kan er ook 
zoveel meer interessante zaken vinden.

Zo is er een overzicht van de routes naar 
Compostela. Ook je kennis over de ge-
schiedenis van de camino kan je even 
opfrissen. Je kan er zelfs leren wat je 
best meeneemt en wat niet. Maar de 
hoofdbrok blijft wel natuur, cultuur en 
mensen. Die drie thema’s mag je zeer 
ruim interpreteren. Om het allemaal te 
ontdekken: Klik hier. 

Correos helpt je op weg

De Spaanse postdienst Correos vindt de 
camino ideaal om opnieuw op adem te 
komen na de COVID-19-crisis. Maar CO-
VID-19 is verre van weg en daarom zet 
Correos op een rijtje waar je moet aan 
denken als je de stap naar Spanje zet. 

Vooreerst zijn er natuurlijk de voorschrif-
ten om het land binnen te mogen. Zo 
moet elke reiziger van 12 jaar of ouder 
uit een land dat als risicovol wordt be-
schouwd, een digitaal COVID-certificaat 
bij zich hebben dat is uitgegeven door 
een lidstaat van de Europese Unie (EU). 
De ondersteunende certificaten zijn de 
volgende: het COVID-vaccinatiecerti-
ficaat, geldig 14 dagen na de tweede 
dosis; een negatieve PCR-test, 72 uur 
voor aankomst in Spanje afgenomen; 
een negatieve antigeentest van 48 uur 
maximaal vóór aankomst, of een bewijs 
dat je de ziekte hebt doorgemaakt. 

Albergues
Het principe van de gastvrijheid dat 
steeds centraal stond op de camino’s 
wanneer het op overnachtingen aan-
kwam, is als gevolg van COVID-19 bijge-
steld, zegt Correos. De postdienst raadt 
pelgrims aan nu wel te reserveren en te 
controleren of de beoogde accommo-
datie wel degelijk open is. Er zijn veel 
overnachtingsplaatsen die de deuren 
nog niet geopend hebben of die op 
een gedeeltelijke capaciteit werken. De 
overheid raadt overigens aan online te 
reserveren en te betalen, zodat de con-
tacten in de albergues beperkt blijven. 
Om het pelgrims gemakkelijk te maken 
heeft Correos een lijst van ongeveer 
4000 hostels, hotels, pensions en alber-
gues samengesteld, verdeeld over een 
tiental camino’s. 

Voor een verblijf in openbare albergues 
in Galicië is volgens Correos geen reser-
vering nodig. Zij zijn allemaal open en 
de bezetting gebeurt op basis van wie 
eerst komt, eerst maalt. Het is wel nood-
zakelijk je COVID-paspoort te tonen om 
tot het netwerk toegelaten te worden. 

Meer info over de accommodatie op de 
verschillende camino’s vind je door de 
betrokken camino aan te klikken: 
Camino Francés Hostels
Camino Portugués Hostels
Camino del Norte Hostels
Camino Primitivo Hostels
Camino Inglés Hostels
Camino	Fisterra	and	Muxía	Hostels
Vía	de	la	Plata	Hostels
Camino Sanabrés Hostels
Camino de Invierno Hostels
Camino	Mozárabe	Hostels

https://artsandculture.google.com/project/caminos-de-santiago
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/camino-frances-the-french-way/accommodations
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/camino-portugues-the-portuguese-way/accommodations
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/camino-del-norte-the-northern-way/accommodations
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/camino-primitivo-the-primitive-way/accommodations
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/camino-ingles-the-english-way/accommodations
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/camino-a-fisterra-y-muxia-the-way-to-fisterra-and-muxia/accommodations
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/the-via-de-la-plata/accommodations
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/camino-sanabres-the-sanabria-way/accommodations
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/camino-de-invierno-the-winter-way/accommodations
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/via-de-la-plata-the-mozarabe-via-de-la-plata-way/accommodations
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Pelgrim in zwitserland

Op zoek naar een alternatief voor de 
Franse en Spaanse camino’s? Jakobsweg.
ch en Werd & Weber Verlag hebben de be-
langrijkste Jakobswegen in Zwitserland 
samengebracht in een boek dat zowel 
in het Duits als het Frans is verschenen. 
‘Pilgern auf dem Jakobsweg Schweiz und 
seinen Anschlusswegen’ en ‘Pèlerins sur 
le Chemin Suisse de Saint-Jacques et ses 
itinéraires de liaison’ zijn aan een tweede 
druk toe. 

Via Gebennensis

Van de gids over de Via Gebennensis in 
de reeks Outdoor van de Duitse uitgever 
Conrad Stein Verlag verscheen zopas 
een nieuwe editie (zie ¡Hola! 136 pagina 
23). Interessant zijn zeker ook de gidsen 
die over deze maar ook andere routes 
naar en vanuit Le Puy-en-Velay bestaan, 
en uitgegeven worden door ons zuster-
genootschap Association Rhône-Alpes 
des Amis de Sint-Jacques. Het boek over 
de Via Gebennensis is tweetalig Frans-
Duits. In de gids is een uitgebreid aantal 
logementsmogelijkheden opgenomen, 
waaronder heel wat adressen bij men-
sen thuis. Het boek kost ongeveer 20 
euro. Aankopen? Klik hier. 

Het boek vertrekt van de informatie op de homepage van Jakobsweg.ch, het 
Zwitsers Compostelagenootschap. Het geeft een overzicht van de hoofdroute van 
de Via Jacobi nr. 4, die van het Bodenmeer door Zwitserland naar het meer van 
Genève loopt. Ook de verschillende aanlooproutes komen in beeld. 
Kaarten, afstanden, hoogtemeters, verdeling in etappes en foto’s schetsen het ver-
loop van de route. 

Het boek kan worden aangekocht in de winkel van het Zwitsers Genootschap. 
De prijs bedraagt 49 Zwitserse frank, de verzendingskosten 14 Zw. fr. Interesse? 
Klik hier. 

PaS VeRSChenen

Pelgrimkunst bij Yenne

https://boutique.amis-st-jacques-ara.com/produit/guide-jaune/
https://www.jakobsweg-schweiz-shop.ch/
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PelGRiMSnieuwS

Kortere pelgrimage in trek

Caminokenner en emeritus hoogleraar aan de Uni-
versiteit van Leuven, Pierre Swalus, heeft twee stu-
dies verricht naar de lengte van de pelgrimstochten 
die pelgrims lopen. Hij bestudeerde enerzijds de kor-
te pelgrimages van ongeveer 100 km, juist voldoen-
de om een ‘compostela’ te bemachtigen, en ander-
zijds de lange pelgrimages van meer dan 1800 km. In 
beide gevallen is de conclusie gelijklopend: kortere 
trajecten zijn in trek. Voor zijn studies baseerde Swa-
lus zich op de cijfers van de jaren 2005 tot 2018. 

Het aantal pelgrims dat minder dan 150 km liep, is 
in de loop van de jaren geleidelijk aan toegenomen 
van 31 procent van het totaal aantal pelgrims tot 
bijna 52 procent in 2018.  
Hij onderscheidt duidelijk een trend naar kortere 
afstanden om zo steeds dichter op te schuiven naar 
het minimum dat nodig is om een ‘compostela’ te 
ontvangen. 
Swalus is ook gaan kijken hoe het met de langeaf-
standspelgrim gesteld is. Hij richtte zich daarvoor op 
pelgrims uit Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk 
en Zwitserland. Vanuit deze landen ligt de afstand 
tot Santiago gemakkelijk boven 1800 km. Frankrijk 
werd niet mee opgenomen in de studie omdat een 
vertrek vanuit een Franse stad niet garandeert dat de 
1800 km wordt gehaald. 
Swalus merkt op dat het aantal opgehaalde ‘com-
postelas’ gevoelig is toegenomen. In 2006 waren 
dat er 100.000 om tegen de 325.000 uit te komen in 
2018. Dat betekent echter niet noodzakelijk dat het 

aantal pelgrims proportioneel zou toenemen in bo-
venvermelde landen. Integendeel, er komen heel wat 
nationaliteiten bij en zodoende vermindert het aan-
deel van de traditionele landen. Zelfs het aandeel van 
de Spanjaarden neemt in de loop van de tijd af. Enkel 
bij de Duitsers blijft het aandeel in het totaal stabiel. 
Dat is niet het geval voor de Nederlanders, Belgen, 
Oostenrijkers en Zwitsers. In de periode 2005 tot 2018 
steeg het aantal landen waaruit pelgrims afkomstig 
zijn, van 104 naar 117.

Ellenlange credencials raken uit de tijd. Pelgrimages worden korter. 

Swalus ging ook kijken hoeveel pelgrims effectief uit hun 
eigen land vertrekken om de tocht aan te vatten. Dat 
aantal blijkt onmiskenbaar af te nemen. Enkel in Oosten-
rijk blijft het op peil. In Nederland bijvoorbeeld daalt het 
percentage pelgrims dat van thuis uit vertrekt van 42 naar 
8 procent. Ook andere landen gaan daarin mee, zij het in 
veel mindere mate. Bij de Zwitsers gaat het van 26 naar 
13 procent, bij de Belgen van 21 naar 12 procent en bij de 
Duitsers van 7 naar 2 procent. 
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antwerpse Sint-Jakobskerk in de kijker

De Sint-Jakobskerk in Antwerpen ondergaat een 
grondige restauratie. Een eerste fase is ten einde en 
de tweede begint pas in de tweede helft van januari. 
Geïnteresseerden kunnen even van de gelegenheid 
gebruik maken om de kerk te bezoeken. 
Met de steun van Onroerend Erfgoed Vlaanderen is 
de totaalrestauratie van de Sint-Jakobskerk in 2019 
gestart. De werken aan de westzijde van de kerk zijn 
intussen afgelopen. Dit houdt in dat de daken en 
gevels hersteld zijn en dat schilderwerken werden 
uitgevoerd. Tot aan de start van de werken aan de 
oostzijde in januari 2022, is de kerk tijdelijk volledig 
toegankelijk. De stofwand, die de westzijde afsluit, 
verdwijnt even zodat het verschil tussen het geres-
taureerde en het niet-gerestaureerde deel van het 
gebouw duidelijk te zien is. 

Ook de bouwkundige werken aan het interieur wer-
den intussen aangevat. De glasramen zijn gereinigd 
en gerestaureerd en kregen een beschermende be-
glazing tegen uv-licht. De 320 sterren tegen het pla-
fond werden opnieuw verguld. 
Behalve houten beelden en kerkmeubilair was ook 
het orgel dringend aan restauratie toe. Dat werd 
overgebracht naar een atelier in Eupen. 

Tegen 2027 zou de restauratie van de Sint-Jakobs-
kerk rond moeten zijn. De restauratie is in handen 
van het architectenbureau Steenmeijer Architecten.
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europese interesse voor Sint-Julianusgasthuis 

Cecilia Cozar van de Fundación De Clausura bracht 
samen met Julie Aerts van PARCUM een bezoek aan 
het Sint-Julianusgasthuis en de pelgrimsherberg in 
Antwerpen. Het bezoek vond plaats in het kader van 
het Europese uitwisselingsproject i-Portunus. Cecilia 
en Julie werken samen aan het registreren en borgen 
van immaterieel erfgoed. Ze wisselden ervaringen uit 
rond de methodologie en dachten na over een plan 
van aanpak op Europees niveau. Het voorbeeld van 
de opname van de ‘Pelgrimstafel in het Sint-Julianus-
gasthuis’ op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel 
Cultureel Erfgoed is hiervan een prachtig voorbeeld. 
In oktober 2021 sloegen PARCUM en Fundación De 
Clausura de handen in elkaar voor een internationaal 
uitwisselingsproject rond het immaterieel erfgoed van 
kloosters en abdijen. 

Cecilia Cozar kwam van 6 tot 14 oktober naar België en 
liep een week mee met Julie Aerts om de werking van 
PARCUM te leren kennen. Op het programma stonden 
bezoeken aan religieuze instituten, erfgoedinstellin-
gen en natuurlijk ook projecten van PARCUM. Zo be-
zochten ze het project ‘De Tuin van Heden’ in Brugge, 
gingen ze in gesprek met traditiedragers en volgden ze 
een workshop over de zorg voor kloosterarchieven bij 
de collega’s van KADOC-KU Leuven.

Julie ging van 20 tot 28 oktober naar Spanje en ver-
diepte zich in de rijkdom van immaterieel erfgoed in 
de Spaanse kloosters en abdijen. Intussen werden de 
eerste contacten gelegd met erfgoedprofessionals en 
traditiedragers in Frankrijk en Italië. Wordt ongetwij-
feld vervolgd!

Cecilia Cozar, links in beeld, bezoekt het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen waar de pelgrimsherberg gevestigd is. 
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overlijdens

Van Ronny Tuerlinckx liep regelmatig 
een artikeltje voor de ¡Hola! binnen. In 
het nummer van februari van dit jaar 
liet hij ons nog kennismaken met een 
route van Cluny naar Le Puy-en-Velay. 
Hij was wild enthousiast over deze wei-
nig gekende route. Myriam, zijn vrouw, 
en Kevin, zijn zoon, lieten ons weten 
dat Ronny op 30 oktober zijn laatste 
tocht als pelgrim aanvatte, na de dui-
zenden stappen die hij eerder zette, ie-
dere stap met heel veel toewijding. Wij 
leven met hen mee bij dit afscheid. 

We vernamen ook het droevige nieuws 
dat Rudi Biesmans uit Houthalen op 6 
november geheel onverwacht overle-
den is op 62-jarige leeftijd. Rudi stapte 
in 2019 met zijn paard Kira 2.900 km 
naar Santiago en aansluitend naar Fi-
nisterra. ‘Stapte’, want Rudi had zijn 
paard beloofd en zichzelf opgelegd 
gedurende de tocht nooit op haar rug 
te gaan zitten en pas zelf te eten als 
de maaltijd voor Kira beschikbaar was. 
De innige band die er tussen allebei 
ontstond op deze tocht werd nu dus 
bruusk verbroken. Wij wensen allen die 
door dit verlies getroffen worden heel 
veel sterkte toe.

de Camino de Madrid in een Covidjaar

Een coronajaar en toch op stap? Als pelgrim kan ik het niet la-
ten, laat Riet Van Cleuvenbergen ons weten. 

Nadat ze in augustus een tocht langs de Norte, de Ruta del 
Mar en de Inglés met stapvriendin Suzanne gedaan had, 
vatte ze samen met haar man eind september de Camino de 
Madrid aan. Deze camino gaat van Madrid naar Sahagún op 
de Camino Francés en is in theorie 325 km lang; zij stapten 
vanuit Madrid 337 eenzame kilometers tot Sahagún op 14 
dagen. 

Rit vertelt: ‘Mooi is de start in Madrid waar een pelgrimsonthaal 
in de Santiagokerk gevestigd is: je krijgt er een speciale pel-
grimspas en na de avondmis is er elke dag een zinvol-geduide 
pelgrimszegen.

Het is volgens onze gids - ‘Camino de Madrid’ van Johnnie Wal-
ker - een eenzame route. Maar nu, in 2021, is het er heel erg een-
zaam: we ontmoeten onderweg, telkens bij het overnachten, 
twee andere pelgrims, een uit de omgeving van Barcelona, en 
een uit Litouwen. Beiden hadden, net als wij, in het verleden al 
heel wat camino’s gestapt. Gelukkig hebben we regelmatig bab-
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bels met de Spanjaarden die langs de route 
wonen of werken. 

Door Covid is in 2021 alles anders dan an-
ders: in Spanje wordt meer dan in België 
een mondmasker gedragen en het valt ons 
op dat men spontaan op de afstandsregels 
let. Erger is het feit dat door corona heel wat 
albergues gesloten zijn. Het vraagt dus heel 
wat opzoekingswerk en creativiteit om langs 
de route een slaapplaats te vinden. Gevolg: 
extra kilometers maar ook extra financies, al 
valt dat voor een koppel wel mee. 

Langs de route liggen steden als Madrid, 
dat we vroeger al uitgebreid bezochten, het 
mooie Segovia, waar de route doorheen 
loopt, en Valladolid, waarvoor we even af-
wijken van de route. Allemaal de moeite 
waard om er tijd voor te maken, net als voor 
Sahagún waar nu de mooie tentoonstelling 
‘Lux’ loopt n.a.v. het Heilig Jaar.

Bijna alle kerken onderweg zijn door Covid 
dicht: spijtig, want langs de Camino de Ma-
drid liggen prachtige mozarabische kerkjes. 
Gelukkig ontdekken en bezoeken we Granja 
de Ildefonso, Simancas, Wamba, Grajal de 
Campos en zien we andere cultuurelemen-
ten van het vroegere Castilië: een mix van 
de Moorse en de katholieke wereld, van ro-
maanse, gotische en barokkunst.

Landschappelijk is de Camino van Madrid 
een aantrekkelijke route: meestal glooi-
end tot heuvelig, en als je over Puerto de 
la	Fonfría	langs	de	calzada	romana	over	de	
Sierra de Guadarrama stapt (1796 m) ben 

je hoger dan bij de Pyreneeënovertocht of de 
tocht naar O Cebreiro. Tijdens de dagen door 
de ‘Tierra de Pinares’, dennen met zandduinen, 
vervloek je het mulle zand wel eens, maar je 
hebt schaduw. 

Waar wij vooral van hielden waren de dagen naar 
en in de Sierra de Guadarrama en de stapdagen 
naar het einde toe door de weidse Castiliaanse 
meseta, met voor de tijd van het jaar toch nog 
vele kleuren. Prachtige, oneindige landschappen. 
Permanent stappen we tussen de 700 en de 800 
meter hoogte zodat zowel zon als wind en regen 

(3 uur regen op de 14 dagen) ‘heftig’ kunnen zijn. 
Het najaar is aantrekkelijk qua temperatuur op 
deze route: steeds tussen 19 en 25°.

Nog meegeven dat we de meeste dagen, o.a. 
door de vele gesloten albergues, ruim boven de 
25 km afstand ‘moesten’ stappen, met als uitschie-
ters drie dagen van 30-33 km, en dat we ’s mor-
gens pas tussen 8.30 en 9 uur op weg gingen: het 
wordt pas licht om 8 uur en er zijn geen medepel-
grims die voor dag en dauw vertrekken. 
Samenvattend: Het was (weer) een mooie erva-
ring. Maar we misten medepelgrims …

De laatste stapdagen op de Camino de Madrid leiden je door de weidse Castiliaanse meseta.
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Fiets en wandelbeurs in Gent

Op zaterdag 19 en zondag 20 februari 2022 is Flanders Expo in Gent opnieuw het 
decor voor de Fiets- en Wandelbeurs, een evenement waarop het Vlaams Compos-
telagenootschap prominent aanwezig is. 

De nieuwe editie vindt volgens het beproefde concept plaats. Persoonlijk contact 
tussen bezoekers en exposanten staat daarbij voorop. Uit gesprekken blijkt dat er 
grote behoefte is aan face-to-face-contact. Dat hebben niet alleen de bezoekers, 
maar ook exposanten erg gemist. Uiteraard maken ook de info-markten met vrijwil-
ligers weer deel uit van de beurs en komt een breed programma met lezingen en 
workshops aan bod.

Net als de voorgaande ja-
ren, is er weer de combina-
tie met E-bike Challenge, 
het grootste e-bike-teste-
vent van België. Beide eve-
nementen vullen elkaar aan 
en versterken elkaar. Fiets- 
en Wandelbeursbezoekers 
zijn ook geïnteresseerd in 
elektrische fietsen, en de 
E-bike Challengebezoekers 
doen ‘bij de buren’ inspira-
tie op voor fietsvakanties en 
nieuwe fietsroutes. 

Leden van het Vlaams Com-
postelagenootschap ge-
nieten van een korting van 
4,50 euro op de normale 
inkomprijs. Belangrijk is wel 
dat je je tickets vóór 18 fe-
bruari bestelt (klik hier).

Anno 2020-2021 werd door Wandel-
sport Vlaanderen het plan gesmeed 
om een nieuw wandelconcept te ont-
wikkelen, speciaal voor liefhebbers 
en fervente wandelaars van langeaf-
standswandelingen. Daar kunnen zowel 
kandidaat-pelgrims als ervaren rotten 
baat bij hebben. Het plan resulteerde in 
de oprichting van Flanders Trails. Acht 
trailwalk-evenementen waarbij je stap 
voor stap de mooiste plekjes van Vlaan-
deren en de Belgische Ardennen ver-
kent. Wandelevents met een toffe mix 
van natuur, fun en beleving, zeggen de 
organisatoren. 

De Brabantse Ardennen Trail brengt je langs uitzonderlijke plekjes.

Kennismaken kan alvast op de Brabantse 
Ardennen Trail met tochten van 35 en 50 
km op 22 januari 2022. Het vertrekpunt 
ligt in Huldenberg en de tocht brengt 
de wandelaar langs het glooiende land-
schap van de Brabantse Ardennen en 
de IJsevallei. Op beide omlopen kan je 
kennismaken met holle wegen, mooie 
vergezichten en het natuurgebied van 
de Doode Beemde Vallei. Klik hier voor 
meer info. De eerstvolgende tochten 
vinden volgend jaar plaats in Blanden 
(Meerdaal Nature Trail), Geraardsbergen 
(Walk the Muur), Houffalize (Lupulus 
Walk) en Koksijde-Oostduinkerke (Peer-
devisschers Walk). 

Met Flanders Trails op training

https://hicle-events.com/hdb/index.php/ticketshop/nl/index/fwbv2022/vlaamscompostela
https://www.brabantse-ardennentrail.be/
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Media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen Corona! opgelet!
Musea openen de deuren, maar er gelden altijd beperkende maatregelen: 
maximum aantal bezoekers, op voorhand reserveren, maximum bezoektijd 
enzovoort. Raadpleeg daarom steeds de website van het museum.

utrecht, tot 9 januari 2022
Maria Magdalena 

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 vlese-
lijke liefde? De tentoonstelling in Het Ca-
tharijneconvent 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 

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/
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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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KNAL. VERBEELDING VAN HET UNIVERSUM

Een tentoonstelling georganiseerd in samen-
werking met de Stad Leuven en de KU Leuven 
in het kader van het stadsfestival ‘The Big Bang’, 
verwijzend naar Prof. Georges Lemaître, inter-
nationaal bekend als de grondlegger van de 
‘Big Bang’-theorie.
De tentoonstelling vertrekt vanuit de funda-
mentele vragen die de mens zich stelt. Wie zijn 
we? Waar komen we vandaan? Hoe is de wereld 
ontstaan? Antwoorden hierop werden in het 
verleden geformuleerd vanuit de mythologie, 
de religie, de kunsten en de wetenschappen. 
Maar de onzekerheid en het nietigheidsbesef 
bleven daarin de overhand halen. Wat echter 
blijft tot op vandaag is de verwondering over 
het universum. De tentoonstelling probeert te 
onderzoeken hoe de Europese en Arabische 
opvattingen weerspiegeld werden in kunsten 
en wetenschappen tot in de 18de eeuw.
Deze tentoonstelling loopt tot 16 januari 2021.

TUSSEN HEMEL EN AARDE

… stelt het werk van Dieric Bouts, tijd-
genoot van Van Eyck en Rogier Van der 
Weyden, in de kijker. In de prachtig ge-
restaureerde Sint-Pieterskerk kan je de 
twee topwerken van deze oude mees-
ter bewonderen: Het Laatste Avond-
maal en De Marteling van H. Erasmus. 
Naast de sacramentstoren en andere 
bezienswaardigheden is dit bezoek ze-
ker de moeite waard. Met een slimme 
bril. Met de HoloLens 2 kan je hierbij 
ook spectaculaire 3D-beelden en ani-
maties bekijken. Deze tentoonstelling 
loopt tot maart 2023.

BEWOGEN

‘Bewogen’ brengt vergeten rituelen weer 
onder de aandacht. Religie kreeg in het 
verleden een belangrijke plaats toebe-
deeld. Feesten en tradities bepaalden de 
kalender en het sociale leven. Voorwer-
pen die hierbij een rol speelden zijn be-
waard gebleven en konden mensen let-
terlijk en figuurlijk in beweging brengen. 
Persoonlijke getuigenissen en historisch 
beeldmateriaal brengen die oude tradi-
ties tot leven.
Tegelijk worden deze historische tradities 
geconfronteerd met hedendaagse vor-
men van aanbidding en verering. Deze 
tentoonstelling loopt tot september 2022.

leuven, tot 16 januari
Verbeelding van het universum

Wie een beetje vertrouwd is met de 
Leuvense binnenstad heeft reeds 
lang Museum M ontdekt in de vroe-
gere woning van burgemeester 
Vander Kelen in de Savoyestraat.

Stéphane Beel transformeerde jaren 
geleden het vroegere burgerhuis 
tot een modern museum voor de 
Leuvense en Brabantse kunst en 
geschiedenis, waar ook Belgische 
kunst na 1945 een onderkomen 
heeft gevonden.

Momenteel lopen er heel wat kleine 
tentoonstellingen die onze aan-
dacht verdienen. We pikken er drie 
uit. Voor meer info klik hier. 

https://www.mleuven.be/
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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

Kr
on

a

uden, tot 30 januari
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

In Spanje is de eerste sneeuw gevallen, vooral dan in de hoger gelegen delen van de Spaanse Pyreneeën zoals in de provincie Huesca, 
Aragón. De ‘vroege’ sneeuwval is goed nieuws voor de skigebieden, want deze sneeuw vormt de basis voor de pistes. 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/je-pelgrimsverhaal-delen/

