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Veel pelgrims hopen dat ze dit jaar opnieuw op weg kunnen.
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KalendeR GenooTSChaP
Zaterdag 12 februari: Infodag voor kandidaat-pelgrims in Mechelen

Woensdag 16 februari: Inspiratieavond voor pelgrims in Pelt

Zaterdag 19 februari: Kaas- en wijnavond in Brugge

Zaterdag 26 februari: Algemene vergadering in Mechelen

Zondag 6 maart: Voordracht ‘Jacobalia’ in Bissegem

Zaterdag 12 maart: Stappen op Via Limburgica in Rutten

Zaterdag 19 maart: Infodag voor kandidaat-pelgrims in Brugge

Woensdag 23 maart: Vertelavond in Genk

Zaterdag 26 maart: Fietstocht in Limburg vanuit Genk

Bonita wacht al twee jaar op voorbijtrekkende pelgrims. 
Haar geduld wordt dit jaar hopelijk beloond. 
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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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WeRKGRoeP PelGRimSPaden en ondeRdaK

neem een stukje Via onder je hoede

De werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak is bezig met de trajecten van 
de Via Scaldea, Via Brabantica, Via Monastica en Via Limburgica grondig 
te herbekijken en waar nodig bij te sturen. Ook zijn er vier nieuwe Via’s 
ontwikkeld: de Via Brugensis, de Via Yprensis, de Via Tenera en de Via Lo-
vaniensis.

Alle Via’s zijn opgedeeld in behapbare deeltrajecten. We zijn op zoek naar 
vrijwilligers die als trajectbeheerder een of meerdere deeltrajecten van 
een Via onder hun hoede willen nemen.

De trajectbeheerders zullen instaan voor het verbeteren van de route en 
het actueel houden van de wegbeschrijving. Zij brengen, waar nodig, in 
een latere fase de bewegwijzering aan en controleren op regelmatige ba-
sis of deze nog correct en voldoende is. Zij stellen noodzakelijke of tijde-
lijke aanpassingen aan het traject voor. Ten slotte werken zij mee aan het 
up-to-date houden van het logiesaanbod langs hun traject. We zorgen 
voor gedegen opleiding voor je van start gaat.

Voor de Via Limburgica, de Via Yprensis en de Via Tenera hebben we al 
ruim voldoende vrijwilligers. Voor de Via Brugensis is dat eveneens het 
geval, behalve voor zes deeltrajecten in het noorden van Frankrijk. Ook 
één deeltraject van de Via Lovaniensis is nog niet ingevuld.

We zoeken ook nog trajectbeheerders voor de Via Brabantica vanaf Breda 
of vanaf Bergen op Zoom tot Grimbergen. Wanneer de voorbereiding 
van de Via Monastica en de Via Scaldea afgewerkt zal zijn, zullen we ook 
voor deze pelgrimswegen op zoek gaan naar trajectbeheerders.

Wil je zien hoe de trajecten precies lopen, klik dan op de bovenstaande links 
van de Via’s of bekijk de overzichtskaart van de Via’s in voorbereiding. 

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

Klik hier om meer weten over de taken van de trajectbeheerders en de werk-
wijze van de werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak. Of neem contact op 
met de werkgroep via pelgrimspaden@compostelagenootschap.be 
of bel 0475 25 54 57.

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica-voorbereiding/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-yprensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-tenera/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-brugensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-lovaniensis/
https://compostelagenootschap.be/overzichtskaart-vias-voorbereiding/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroep-pelgrimspaden/aanmelden-als-trajectbeheerder/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-pelgrimspaden/
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Gedurende de voorbije maanden actu-
aliseerde de werkgroep Pelgrimspaden 
en Onderdak de logiesgegevens. Het 
resultaat van dat werk kun je bekijken 
op de webpagina’s met de steekkaarten 
van de Via Scaldea, de Via Brabantica, 
de Via Monastica en de Via Limburgica. 
Op de digitale kaarten verschijnen mar-
kers met een bed-icoontje. Klik je op 
een icoontje, dan verschijnt beknopte, 
maar voor de pelgrim al zeer bruikbare 
informatie over die gastgever. De pel-
grim kan ook een logieslijst in pdf-vorm 
downloaden met gedetailleerde infor-
matie over elke gastgever en een gpx 
met de waypoints van de logiesplaat-
sen, bruikbaar voor gps en smartphone.

De werkgroep Pelgrimspaden en On-
derdak, waaraan ook tientallen vrijwil-
ligers als trajectbeheerder meewerken, 
is nu zover dat ze voor de Via Brugensis 
en Via Yprensis op zoek kan gaan naar 
logiesplaatsen langs deze nieuwe pel-
grimswegen.

Zoals je wel weet is het zoeken naar 
logies voor de nacht een dagelijkse be-
slommering voor een pelgrim. Woon je 

in een gemeente, waarvan het centrum 
op minder dan 3 km van de Via Brug-
ensis of een van de varianten ligt, dan 
kun je je aanbieden als gastgever. Of 
dat voor jou het geval is, bekijk je best 
even op de trajecten op kaart. Klik hier 
voor de Via Brugensis en hier voor de Via 
Yprensis.

Geïnteresseerd? Vervolledig dan een 
eenvoudig webformulier, waar je met 
enkele vinkjes precies kunt aangeven 
wat jouw logiesaanbod inhoudt en wat 
niet. Klik hier om naar het formulier te 
gaan. Wij zorgen ervoor dat de door jou 
verstrekte informatie via digitale logies-
gidsen en gps-tracks op onze website 
downloadbaar zal zijn door de pelgrims.

Heb je dit formulier al eerder ingevuld, 
dan hoef je dat uiteraard niet meer op-
nieuw te doen.

Ben je zelf niet geïnteresseerd, maar ken 
je een geschikte B&B, camping … in je 
buurt, meld dan naam, adres, website of 
e-mailadres aan pelgrimspaden@com-
postelagenootschap.be. Dan nemen wij 
wel contact met hen op.

Word gastgever langs de nieuwe Via Brugensis en Via Yprensis

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-scaldea/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-brabantica-via-gallia-belgica/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-monastica/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica/
https://compostelagenootschap.be/overzichtskaart-vias-voorbereiding/via-brugensis/
https://compostelagenootschap.be/overzichtskaart-vias-voorbereiding/via-brugensis/
https://compostelagenootschap.be/overzichtskaart-vias-voorbereiding/via-yprensis/
https://compostelagenootschap.be/overzichtskaart-vias-voorbereiding/via-yprensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/onderdak-vias/invulformulier-gastgever/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren-in-eigen-land/onderdak-vias/invulformulier-gastgever/
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WeRKGRoeP SPiRiTualiTeiT

zuurstof voor de ziel 

Tweewekelijks kan je op de website van het Genootschap onder de rubriek ‘Zuurstof 
voor de ziel’ een spirituele tekst lezen die ons doet nadenken, ons kan bemoedigen 
thuis of op de camino. 

Zo’n woordje laat ons even stilstaan op onze weg, onze camino naar binnen. 
De werkgroep Spiritualiteit doet een oproep naar alle leden: wie nog een mooi 
tekstje heeft, mag het delen met de leden! Laad het op via de website (klik hier). 
Opgelet! Je moet hierbij inloggen.

Liefst met een passende foto erbij. 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/inzenden-stukje/
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nieuWS Van heT GenooTSChaP

mechelen, zaterdag 12 februari 
infodag voor kandidaat-pelgrims 
Op zaterdag 12 februari 2022 vindt in het Diocesaan Pastoraal Centrum, 
Frederik de Merodestraat, 18 in Mechelen 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-pelgrim 
een deugdelijk antwoord te bieden. Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer 
gewaardeerde traditie. 

Programma:
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. 
Schrijf je hieronder online in tot dinsdag 8 februari 2022 (klik hier).

 Pelgrimspoëzie ergens langs de Camino Francés. 
“Peregrino, ¿Quién te llama?”  “Pelgrim, wie roept je?”
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mechelen, 26 februari 2022
algemene vergadering
Op zaterdag 26 februari vindt de algemene vergadering van het Vlaams 
Compostelagenootschap plaats. Of de vergadering fysiek in Mechelen of 
online doorgaat, zal de bestuursvergadering beslissen op basis van de dan 
geldende COVID-19-maatregelen.

Enkel effectieve leden kunnen deelnemen aan de algemene vergadering 
van het Genootschap. Ter voorbereiding ontvangen alle effectieve leden de 
noodzakelijke documenten en een inschrijvingsformulier. 

Bij fysieke bijeenkomst gaat de vergadering door in het Diocesaan Pastoraal 
Centrum, Frederik de Merodestraat 18, in Mechelen op 26 februari 
van 10 tot 13 uur. 

https://compostelagenootschap.be/winkel/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-mechelen-220212/
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infopunt in mechelen (op afspraak)
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Ook in februari 2022 zal het infopunt in Mechelen elke zaterdag geopend zijn 
op afspraak en in principe in de voormiddag. Bij een bezoek dien je uiteraard de 
hernieuwde coronamaatregelen te respecteren. Daarom zal aan het onthaal ge-
vraagd worden om een CovidSafe Ticket met je identiteitsbewijs te tonen. Afspra-
ken zijn 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 in Mechelen kan je steeds terecht op de website (klik hier). 

Er zullen steeds twee informanten met stapervaring en één met fietservaring 
aanwezig zijn. De locatie is het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Mero-
destraat 18 in Mechelen. Wel kan je nog steeds met al je vragen over pelgrimeren 
terecht in het Virtuele Infocafé (klik hier).

Kom zeker niet naar het infopunt in Mechelen zonder vooraf een afspraak te boe-
ken. Dat kan op de website (klik hier).

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:
zaterdag 5 februari 2022:  Emiel De Smedt, Andrea Grootaers en Jos Belmans 
zaterdag 12 februari 2022:  Annemie Vanderschoot, Richard Anthone, 
         Madeleine Pinxten en Jean Smeets
zaterdag 19 februari 2022:  Marc Frederickx, Alex Cusse en José Maes
zaterdag 26 februari 2022:  Martine Maes, Dirk Vermeiren en Emmanuel Velghe
De schuin gedrukte namen duiden de mensen met fietsexpertise aan.

Het infopunt in Mechelen helpt je op de juiste weg. 

Op de Camino Portugués

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

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

Het Virtueel Infocafé werd opgesplitst in twee gescheiden, simultane sessies, een 
voor stappers en een voor fietsers. Maar de sessie voor fietsers zal slechts om de 
twee weken geopend zijn.

Zijn van dienst:
woensdag 2 februari 2022:   stappers: Richard Anthone en Jos Helsen
woensdag 9 februari 2022:   stappers: Jacques Tack en Luc Holsters
          fietsers: Luc Demeulenaere en Robert Truyen
woensdag 16 februari 2022:  stappers; Marc Frederickx en Martine Maes
woensdag 23 februari 2022:  stappers: Chris Briké en Alex Cusse
          fietsers: Elwyn Moerenhout en Dees Van Caeyzeele. 

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).
Op die pagina staan onderaan bij elke infopunter – klik even op een naam - zijn/haar erva-
ringsgegevens. 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 me-
dewerkers altijd met zijn/haar e-mailadres. Een enkele keer staat er ook een telefoonnum-
mer. Je kan dus ook gewoon vragen stellen door een mailtje te sturen.
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.
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https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/digitaal-infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
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aFdelinG limBuRG
Pelt, zaterdag 16 februari 2022
inspiratieavond voor pelgrims
 
Helaas moest de vertelavond van de afde-
ling Limburg op 24 november jl. uitgesteld 
worden als gevolg van de coronapandemie. 
Om de pelgrims niet helemaal op hun hon-
ger te laten zitten wagen we het erop om een 
nieuwe inspiratieavond te organiseren in het 
noorden van de provincie. Die gaat door op 
16 februari in Zaal Den Drossaerd in Pelt van 
19 tot 22 uur. Den Drosschaert bevindt zich in 
de Parkstraat 21 in Pelt. 

Tijdens deze avond komt Lieve Swinnen uit-
voerig vertellen over haar voettocht naar San-
tiago die ze afgelopen zomer vanuit Vezelay 
naar Santiago ondernam. Na ruim 30 jaar 
actief te zijn, o.a. als kinderpsychiater, dacht 
Lieve op 60-jarige leeftijd nog niet aan stop-
pen. Wel voelde ze heel sterk de behoefte om 
even met rust gelaten te worden en pas op 
de plaats te maken.

Voor de fysieke inspanning deinsde ze niet 
terug. Wandelen zit haar in het bloed en doet 
ze regelmatig. Echter, 1700 kilometer alleen 
onderweg zijn was voor haar een grote en 
nieuwe uitdaging. Hoe dat haar afging, welke 
bespiegelingen ze daar nu achteraf bij maakt 
en of deze tocht haar gebracht heeft wat ze 

zich daarbij voorstelde, komen we te weten 
tijdens haar lezing.

Inspiratie kunnen de aanwezigen niet enkele 
halen uit de lezing van Lieve Swinnen. Het 
tweede deel van de avond is gereserveerd 
voor pelgrims die informatie willen over de 
minder bekende wegen naar Santiago, of 
delen daarvan. We denken hierbij o.a. aan de 
Camino de Madrid, de Camino de Levante, de 
Camino Aragonés, de Camino del Ebro, de Ca-
mino Mozárabe, de Ruta Vadiniense, …

Pelgrims met ervaring op deze routes delen 
met plezier hun kennis en ervaring van deze 
routes met deelnemers die in één of meerder 
van deze routes geïnteresseerd zijn. Laat deze 
kans niet liggen!

Heb je extra inlichtingen nodig, mail dan naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal 
deelnemers is i.v.m. de zaalgrootte beperkt. 
Deelname is gratis. Een donativo mag. Inschrij-
ven is verplicht (klik hier) en kan tot en met 
zondag 13 februari.
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Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Lieve Swinnen: “Wat ik nu meemaak is gewoonweg een droom...”  

 ’t Genootschap - afdelingen

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/inspiratieavond-voor-pelgrims/
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Op zaterdag 19 februari gaat in het Dienstencen-
trum De Garve aan de Pannebekestraat 33 in Brug-
ge een kaas- en wijnavond door van 18 tot 22 uur. 
Gezellig samen zijn met een hapje en een drankje 
en ondertussen de ideeën laten opborrelen om 
een (nieuwe) camino te plannen … Het kan alle-
maal in de kortste maand van het jaar.

Na de maaltijd geven we een praktische uitleg hoe 
je via de website van het Genootschap je tocht be-
ter kan voorbereiden en plannen.
Volgens de coronaregels die op dat moment gel-
dig zijn, willen we veilig een aangename en boei-
ende avond aanbieden.

Schrijf je hieronder online in tot en met zaterdag 
12 februari 2022. Leden van ons Genootschap be-
talen 20 euro. Niet-leden kunnen deelnemen aan 
25 euro.
Kies dus de juiste optie voor de deelname! We voor-
zien een alternatief voor wie helemaal geen kaas 
lust. Kies desgevallend ook deze optie. Inschrijven 
kan je op de website (klik hier). Vergeet niet ten 
laatste tegen maandag 14 februari te betalen.

aFdelinG BRuGGe-KuST

Brugge, zaterdag 19 februari 
Kaas- en wijnavond 
op weg naar Santiago! hoe begin ik eraan?
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Pelgrimsavond, gezelligheid troef. 

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/kaas-en-wijnavond-presentatie-op-weg-naar-santiago-hoe-begin-ik-er-aan/
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In het ontmoetingscentrum De Trouba-
dour aan het Vlaswaagplein in Bissegem 
(Kortrijk) houdt Cécile Hoskens op zon-
dag 6 maart om 14.15 uur een voorstel-
ling van haar boek ‘Iconografie van de 
jacobalia in België’. 

Het woekerende coronavirus maakt het 
de pelgrims niet gemakkelijk om op stap 
te gaan naar Santiago de Compostela. 
Maar wie het warme pelgrimsvirus te pak-
ken heeft, kan ook in eigen streek naar de 
apostel Jakobus op zoek gaan. In tal van 
kerken en kapellen vinden we vele beel-
den en voorwerpen die naar Jakobus de 
Meerdere leiden, jacobalia dus. Het gaat 
om beelden in hout, steen, gips, metaal, 
afbeeldingen op schilderijen, glasramen, 
liturgische voorwerpen en gewaden. 

Cécile Hoskens ging jarenlang intensief 
op ontdekkingstocht door België. Ze 
legde ruim 1500 jacobalia in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië fotografisch vast en 
bundelde ze in een schitterend naslag-
werk onder de titel ‘Iconografie van de 
jacobalia in België’. 

aFdelinG zuidWeST

Bissegem, zondag 6 maart
Pelgrimeren langs jacobalia in eigen streek

Cécile neemt ons tijdens haar presenta-
tie in de Troubadour mee op haar zoek-
tocht en laat ons getuige zijn van het 
sublieme, unieke resultaat. Ook op het 
grondgebied van de afdeling Zuidwest 
zijn er heel wat fraaie jacobalia te vin-
den. 

Deze presentatie en het boek zijn een 
uitgelezen mogelijkheid om aan de 

hand van de beschreven jacobalia een 
camino in eigen land te ondernemen. 
Een camino die de pelgrim door alle 
provincies voert.

Het prachtig uitgegeven kunstboek 
(680 p., 3 kg!) is ter plaatse in te zien en 
te koop. Na de presentatie staan de kof-
fie en de taart klaar.

Alex Cusse maakt ons dan nog even 
warm voor de Via Brugensis en de Via 
Ypriensis die door onze streek lopen en 
daarna is er tijd om pelgrimservaringen 
uit te wisselen. Bijdrage: donativo.

Inschrijven kan tot 28 februari 2022. 
Meer info? Klik hier.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgrimeren-langs-jacobalia-in-eigen-streek/
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Wandelen als pelgrims en zowel onder-
weg als daarna ideeën uitwisselen over 
pelgrimeren, over tochten, dat staat de 
Compostelagroep uit Tongeren en de af-
deling Limburg van het Vlaams Compos-
telagenootschap voor ogen bij de organi-
satie van deze activiteit.
We doen een luswandeling van ca. 15 km 
met vertrek- en aankomstplaats op de 
markt in Rutten (Tongeren). Om 9.30 uur 
kunnen we terecht in café ’t Lindehof Rut-
tenmarkt, 2 in Rutten. Onderweg willen 
we, net als op de camino, halt houden op 
inspirerende plaatsen, aandacht hebben 
voor het historisch-cultureel aanbod, voor 
een goede babbel en het onverwachte op 
de weg.

We willen als pelgrims stappen. We ko-
zen daarom een route de camino waar-
dig: verharde en onverharde wegen, wat 
bergop en bergaf, ruig en verhard terrein, 
langs de Jeker en zelfs op een stukje Lim-
burgse ‘meseta’. Samen wandelen op een 
caminoparcours in pelgrimsuitrusting 
maakt de tocht nog authentieker. Het is 
een goed aanknopingspunt om onder-
weg stapervaringen uit te wisselen en een 
mooie gelegenheid voor nieuwkomers 
om alle uitleg te krijgen over een correcte 
bepakking voor Santiagostappers. Draag 

dus je rugzak met je schelp, je picknick en 
water, en alles wat je voor een wandeldag 
op de camino denkt nodig te hebben. Oe-
fen je graag ‘rugzakstappen’? Dan zorg je 
ervoor dat hij best 8 kg weegt.

Vanuit Rutten volgen we de Via Lim-
burgica. We stappen langs de Jeker en 
passeren de taalgrens om in het mooie 
Otrange (Wouteringen), een authentiek 
Waals dorpje, te picknicken. Via ruilverka-
velingswegen over een open vlakte met 
weinig beschutting gaat het dan richting 
Herstappe, het kleinste dorpje van Vlaan-
deren. Vanaf hier laten we de ‘Limburgse 
meseta’ achter ons en volgen we de Ezels-
beek om rond 15.30 uur terug aan te ko-
men bij café ‘t Lindehof in Rutten.

We maken van ‘t Lindehof een Jakob-
scafé in caminosfeer. Er staan pelgrims-
tafels klaar met infomateriaal over 
Compostela. Zo kunnen we als pelgrims 
onder elkaar nog meer ervaringen de-
len en vragen beantwoorden van kan-
didaat-pelgrims. We zorgen zeker voor 
informatie over de populairste wegen 
naar Compostela (Camino Francés, Ca-
mino del Norte, Camino Portugués …), 
de pelgrimspaden door Vlaanderen en 
ook over andere Spaanse camino’s.

Speciaal voor deze gelegenheid opent ‘t 
Lindehof die ochtend zijn deuren al om 
9.30 uur voor pelgrims die voor de start 
nog even willen genieten van een drankje.

Laat deze unieke kans niet voorbijgaan!
We verwachten van de deelnemers dat ze 
alle geldende maatregelen respecteren 

aFdelinG limBuRG
Rutten, zaterdag 12 maart 2022
Stappen als pelgrims langs de Via limburgica

Het Heilig Huisje in Herstappe

We volgen tijdens de heenweg de loop van de Jeker.
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ter voorkoming van verspreiding van het 
COVID-19-virus.

Snel inschrijven is de boodschap. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 30. 
Deelname is gratis. Een donativo mag. 
Schrijf je hier in tot en met woensdag 9 
maart 2022. 

https://www.lindehof-rutten.be/
https://www.lindehof-rutten.be/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/stappen-limburgica/
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aFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, zaterdag 19 maart 
infodag voor kandidaat-pelgrims

Op zaterdag 19 maart vindt in de lokalen van ZoWE Verpleeg-
kunde, Barrièrestraat 2d in Brugge 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 Compostelagenoot-
schap aan de kandidaat-pelgrim een deugdelijk antwoord te 
bieden. Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer 
gewaardeerde traditie.

Programma:
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 15 maart) vind je op onze website (klik hier).
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https://compostelagenootschap.be/winkel/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-brugge-220315/
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aFdelinG limBuRG
Genk, woensdag 23 maart
Vertelavond: de camino roept! 

Niet iedereen die dit van plan was, kon in de afgelopen 
coronajaren gehoor geven aan de ‘caminoroep’. Waar 
er in de eerste twee maanden van 2021 nog geen 100 
pelgrims in Santiago arriveerden, stond de teller me-
dio september toch op een kleine 100.000!

Onder hen ook een aantal Limburgse pelgrims. Zij ko-
men op 23 maart van 19 tot 22 uur in het Stadhuis van 
Genk, Stadsplein 1, vertellen over wat hen ertoe be-
weegt om per dag 20, 30 of meer km te stappen, of 60, 
70, 80 of meer km te fietsen, twee weken tot zelfs drie 
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 moet worden uitgesteld.

Zij komen ook vertellen wat voor hen de essentie van 
de camino is. En wellicht zal opnieuw blijken dat dit 
voor elke pelgrim anders is: even weg uit de hectiek 
van alledag en het hoofd leegmaken, de angst voor 
het onbekende overwinnen, het ervaren van het zo 
moeilijk onder woorden te brengen ‘caminogevoel’, 
een tijdje verwijlen zonder iets te moeten behalve lo-
pen, eten en slapen, het dichter bij zichzelf komen of 
gewoon het aangaan van een sportieve uitdaging.
Als pelgrim met camino-ervaring zal dat een aange-
naam 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 vra-
gen. Van harte welkom!
Heb je extra inlichtingen nodig, mail dan naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelne-
mers is door de zaalgrootte beperkt. Deelnemers die al 
ingeschreven hebben voor deze activiteit die aanvan-
kelijk op 24 november 2021 was gepland, hoeven niet 
opnieuw te reageren als zij wensen deel te nemen. An-
deren kunnen zich hier inschrijven tot en met zondag 
20 maart. Deelname is gratis. Een donativo mag.

Wat bezielt mensen om 
weken- tot maandenlang 

iedere privacy in albergues 
te ontberen? 
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/vertelavond-de-camino-roept/
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De jaarlijkse fietstocht door een mooi stukje Limburg 
gaat dit jaar door op zaterdag 26 maart van 9.30 tot 
17.30 uur. Vertrek aan Het Kliniekske, Noordlaan 6, 
Genk. Vorig jaar organiseerde de afdeling Limburg, 
tussen de lockdowns in, een activiteit voor fietspel-
grims. De deelnemers toonden zich heel enthousiast 
en vroegen om een herhaling. Daarom besloten we 
jaarlijks een fietstocht aan te bieden. Voor pelgrims die 
nog twijfelen of zij bicigrino willen worden, is dit een 
mooie gelegenheid om kennis te maken met ervaren 
fietsers en hen te vragen naar hun ervaringen.

Ludo Schrijvers en Albert Remans, beiden pelgrims 
met ettelijke duizenden caminokilometers in de be-
nen, toonden zich bereid om de organisatie van deze 
activiteit voor hun rekening te nemen.
Om af te stemmen op de wensen van de deelnemers 
bieden we twee tochten aan waaruit ze een keuze 
moeten maken:

Lange tocht: 68,4 km, met een tussenstop na ca. 32 
km bij Hotel Beau Séjour in Dilsen-Stokkem. Hier kun-
nen de deelnemers de zelf meegebrachte picknick 
nuttigen en gebruikmaken van het drankenaanbod 
van deze horecagelegenheid. Inclusief de duur van de 
pauze neemt deze tocht ca. 5 uur in beslag. Deze tocht 
(Bicigrino) staat volledig beschreven op de website 
van Route You.

Kortere tocht: 45 km, met een tussenstop halverwe-
ge bij Het Salamanderke in Maasmechelen. Hier kun-
nen de deelnemers de zelf meegebrachte picknick 
nuttigen, gebruikmaken van het drankenaanbod van 
deze horecagelegenheid en desgewenst iets gebrui-
ken van de snackkaart. Deze tocht doet o.a. volgende 
interessante plekken aan: C-mine, stadion KRC Genk, 
fietsbrug Fietsen door de heide en Kattevenia.
Heb je extra inlichtingen nodig, mail dan naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Praktisch
09.30 u.: Ontvangst met koffie/thee van de
      deelnemers op de locatie ’t Kliniekse in Genk
10.00 u.: Inleiding over pelgrimeren met de fiets door  

     Ludo Schrijvers en Albert Remans
11.00 u. stipt: Vertrek Lange tocht en Korte tocht
16.00 tot 17.00 u.: Aankomst van beide tochten 
      op de locatie ‘t Kliniekse.

Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelne-
mers is beperkt tot 20 personen per tocht. Deelname 
is gratis. Een donativo mag. Schrijf je hier online in tot 
en met woensdag 23 maart.
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aFdelinG limBuRG
Genk, zaterdag 26 maart
Jaarlijkse fietstocht door een mooi stukje limburg

https://www.hotel-beau-sejour.be/
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/10056666/recreatieve-fietsroute/bicigrino-70km
https://www.campingsalamander.be/nl/fiets---wandelcafe
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/jaarlijkse-fietstocht-door-een-mooi-stukje-limburg/
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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 én 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 iPho-
ne vraagt een beetje oefening en soms wat hulp van ‘buitenaf’. Vandaar 
het aanbod van een leercyclus. We kiezen opnieuw voor drie op elkaar 
voortbouwende online opleidingen (webinars). De bij de vorige edities 
aangekondigde praktijkbijeenkomst zal later in het voorjaar van 2022 
aangeboden worden. Elke deelnemer van deze en vorige edities kan 
inschrijven voor deze praktijkbijeenkomst. Plaats en datum wordt tijdig 
bekend gemaakt.

Voor alle duidelijkheid: als je inschrijft voor ‘Maak van je smartphone of 
iPhone een gps‘, dan neem je deel aan 3 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 installatie 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.
Webinar 1 op donderdag 24 februari van 19.30  – 21.00 uur 
Webinar 2 op donderdag 10 maart van 19.30 u. – 21.00 uur 
Webinar 3 op donderdag 17 maart van 19.30 u. – 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. Deelname is gratis. 
Een donativo mag. Schrijf je hier online in tot en met woensdag 16 februari.

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

maak van je smartphone of iPhone een gps
Online sessie met start op 24 februari

aFdelinG limBuRG
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica/
mailto:afdelinglimburg@compostelagenootschap.be
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/smartphone-gps-220224/
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Zorgen voor symmetrie in je 
opname levert een krachtig beeld op!

De regel van derden helpt je om 
het hoofdonderwerp zo te plaatsen 
dat je een evenwichtig en rustig 
beeld verkrijgt.

aFdelinG limBuRG
Betere foto’s maken? een slimme beeldcompositie 
is alvast het halve werk!
Online sessie op 17 februari van 19 tot 21.15 uur

Bij deze webinar van ruim 2 uur gaan we ervan uit dat de deelne-
mers de technische (basis)aspecten van de camera op hun smart-
phone of iPhone voldoende beheersen. Zaken zoals: hoe regel je 
de belichting, waar zit de HDR-functie, hoe stel ik de opname-
timer in … komen niet aan bod. Wel een van de belangrijkste 
aspecten bij het fotograferen – misschien ook wel het moeilijkste 
– nl. het tot stand brengen van een goede beeldcompositie.

Compositie  betekent een boeiende (beeld-)vlakverdeling tot 
stand proberen te brengen. Dat is nodig omdat onze camera op 
een andere, meer objectieve manier een onderwerp registreert 
dan onze ogen die een bepaalde orde tijdens de waarneming 
aanbrengen. Die orde ontbreekt meestal bij een foto-opname 
… tenzij wij als fotograaf een zekere orde creëren door de ele-
menten in het beeld op een weldoordachte manier te schikken 
en zo orde aanbrengen in de chaos.

Tijdens deze webinar gaan we kennismaken met een aantal com-
positieregels. We laten daar voorbeelden van zien en geven tips 
om die regels toe te passen. Misschien heb je al eens gehoord van 
compositieregels zoals: het toepassen van de regel van derden, 
het realiseren van een symmetrische compositie, de invloed van 
lijnen op de compositie bewust sturen, rekening houden met de 
kijkruimte en het gebruik maken van patronen en herhalingen. 
Tenslotte zullen we ook aantonen dat het er niet om gaat om zo 
veel als mogelijk op de foto te krijgen, maar dat ‘less is more’ ook 
in de fotografie geldt.
Als je al vaker een beetje afgunstig kijkt naar de schitterende 
foto’s van anderen en het jou (nog) niet lukt om dergelijke aan-
sprekende foto’s te maken, dan is deze webinar zeker iets voor 
jou! Waar wacht je op?

Je krijgt enkele dagen voorafgaand aan de webinar een e-mail met een link 
die je naar de online bijeenkomst leidt, samen met een eenvoudige leidraad 
hoe videovergaderen werkt. Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Enkel leden kunnen deelnemen. Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 30. Deelname is gratis. Een donativo mag. 
Schrijf je hier online in tot en met woensdag 14 februari.

mailto:afdelinglimburg@compostelagenootschap.be
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/betere-fotos-maken-een-slimme-beeldcompositie-is-alvast-het-halve-werk/
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aFdelinG limBuRG
Spaans voor pelgrims

Online sessie met start op woensdag 23 februari

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 gecombi-
neerd wordt met de universele gebarentaal en aangevuld met twee Spaanse ‘toverwoor-
den’: ‘por favor’ en ‘gracias’. Zo kom je al een heel eind.

In deze cyclus van drie avonden gaan we geen moeilijke 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 ongemakkelijk kwaaltje, je nood-
zakelijke 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 noodzakelijke teksten digitaal toege-
stuurd. Je kan bovendien tussen twee online bijeenkomsten je vragen mailen met de 
lesgevers en je krijgt ook handige tips voor enkele 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.
Heb je nog vragen, stuur dan een bericht
naar afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Praktisch
Eerste sessie op woensdag 23 februari 2022 van 19–21 uur
Tweede sessie op woensdag 2 maart 2022 van 19–21 uur
Derde sessie op woensdag 9 april 2022 van 19–21 uur

Snel inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt. 
Deelname is gratis. Een donativo mag.
Schrijf je hier online in tot en met zaterdag 19 februari 2022. 

De aankomst in de albergue verloopt net iets vlotter 
met kennis van wat relevante Spaanse woorden.

Wil je liever het bovenbed (‘cama superior’) of per se het benedenbed (‘cama inferior’) 
of maakt het je niets uit (‘no me importa’)
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/spaans-pelgrims-220223/
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licht uitstralen …
De dagen beginnen te lengen, je merkt het al goed be-
gin februari, we vieren ‘Lichtmis’. Traditioneel werden 
dan kaarsen aangestoken en in processie gedragen 
voor de mis (Lichtmis). De donkere lange nachten glij-
den stilaan naar meer licht.
Laten we dankbaar mijmeren over dat licht …  We zijn 
er meestal zo blij om!
Hoewel duisternis en donkerte en stilte ons rust kun-
nen bieden, verlangen we toch vaak naar licht - we 
kunnen niet zonder!

Ons verlangen naar licht draagt ook een boodschap 
met zich mee, een oproep!
Een Bekende Man zei ons ooit: ”Een lamp zet je niet 
onder een korenmaat. Je plaatst ze op een standaard, 
zodat ze licht geeft en iedereen het kan zien! Zo moet 
ook gij stralen en het goede laten zien …” (naar Mat-
theus 5, 15)

Wat dacht je van volgend verhaal?
Er was eens een donkere grot die diep onder de grond 
lag, aan het oog onttrokken. Omdat zij zo diep onder 
de grond lag, was er nog nooit licht doorgedrongen. 
Het woord ‘licht’ had geen betekenis voor de grot, die 
zich niet kon voorstellen wat ‘licht’ zou kunnen zijn.
Op een dag stuurde de zon een uitnodiging naar de 
grot om naar boven te komen en haar te bezoeken. 
Toen de grot boven kwam om de zon te bezoeken, was 
zij stomverbaasd en verrukt, want de grot had nooit 
eerder licht gezien en zij kon gewoon deze ervaring 
niet plaatsen.

Als dank voor het feit dat de zon haar voor een bezoek 
had uitgenodigd, wilde de grot iets terugdoen en no-
digde dus de zon uit om een keer naar beneden te 
komen om haar te bezoeken, immers de zon had nog 
nooit duisternis gezien.
Zo brak de dag aan dat de zon omlaag kwam en hoffe-
lijk in de grot werd binnengelaten. En terwijl de zon de 
grot binnenging, keek zij heel belangstellend om zich 
heen, benieuwd hoe ‘duisternis’ er zou uitzien. 
Toen vroeg zij verwonderd aan de grot: “Waar is de 
duisternis?”

Een oproep voor ieder van ons: Wil zacht glijden van de 
koude donkere winter naar de warmbelovende, lichter 
wordende lente, wil je licht uitstralen …
“Sta op en schitter!” 
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 
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Zuurstof voor de Ziel

Wat je onderweg ziet

is alleen de buitenkant.

De ogenblikken waarop je meer te zien krijgt

zijn momenten van genade,

waar je alleen maar dankbaar voor kan zijn.

Dat weten de pelgrims maar al te goed.
 

 Dirk Aerts

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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heilige olav, ook in Spanje

De Camino de Santiago mag de bekendste pelgrimsroute in Europa zijn, er bestaan wel degelijk andere 
wegen die pelgrims kunnen inslaan. De Via Francigena van Canterbury naar Rome geniet een groeiende 
bekendheid en ook de Olavweg in Noorwegen is in opmars. De meeste pelgrims zijn echter te vinden op 
de weg naar Mecca. Tijdens de hadj zit men al gauw boven het miljoen pelgrims. Ook in Indië wordt flink 
gepelgrimeerd in het spoor van de Boeddha. 
Maar keren we terug dichterbij, meer bepaald naar de Olavweg. Verrassend is wel dat je 
daarvoor niet noodzakelijk in Noorwegen op weg naar Trondheim moet zijn, maar dat er 
ook in Spanje een Camino de San Olav ligt. Het vertrekpunt van deze camino ligt aan de 
kathedraal van Burgos, een van de toppers op de Camino Francés. In de buurt van Burgos, 
in de stad Covarrubias, werd een kapel ter ere van St.-Olav gebouwd en die kapel heeft 
een hele geschiedenis. In 1262 beloofde de broer van koning Alfonso X zijn vrouw dat 
hij in Covarrubias een hermitage zou bouwen ter ere van San Olav. De jonge vrouw was 
prinses Kristina van Noorwegen. De heilige Olav werd al lang in Noorwegen en de andere 
Scandinavische landen geëerd.
Van de belofte kwam niets in huis omdat Kristina voortijdig overleed op de leeftijd van 28 
jaar. Het duurde honderden jaren voor de belofte uiteindelijk toch werd nagekomen. In 
2011 werd de San Olavkapel gebouwd, waarin de Noorse invloeden onmiskenbaar zijn. 
En nu is er de Camino de San Olav die van de kathedraal van Burgos naar de kapel van 
San Olav leidt, goed voor 58 km en 13 gemeenten in de provincie Burgos: Cardeñadijo, 
Modúbar de la Emparedada, Modúbar de la Cuesta, Modúbar de San Cibrian, Los Ausines, 
Revilla del Campo, Quintanalara, Cubillo del César, Cubillejo de Lara, Quintanilla de las 
Viñas, Mambrillas de Lara en uiteindelijk Covarrubias. 
Voor de route kan je best drie tot vier dagen uittrekken. 

Opteert men voor drie dagen: 
Etappe 1: Burgos - Modúbar de San Cibrián (18 km)
Etappe 2: Modúbar de San Cibrián - Revilla del Campo o Cubillo del César (8-15 km)
Etappe 3: Revilla del Campo o Cubillo del César - Covarrubias (24-32 km)

Of liever vier dagen? 
Etappe 1: Burgos - Modúbar de San Cibrián (18 km)
Etappe 2: Modúbar de San Cibrián - Revilla del Campo o Cubillo del César (8-15 km)
Etappe 3: Revilla del Campo o Cubillo del César - Mambrillas de Lara (10-17 km)
Etappe 4: Mambrillas de Lara - Ermita de San Olav (9 km)

Camino de San Olav en España
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PelGRimSnieuWS

de Camino de Santiago in cijfers

Het aantal pelgrims dat zich op weg naar 
Santiago waagde tijdens het jaar 2021 
had uiteraard erg te lijden onder de CO-
VID-19-pandemie. Vooral tijdens de eer-
ste maanden van het jaar bleef het stil op 
de verschillende camino’s. De beperkin-
gen op verplaatsingen verhinderden dat 
veel pelgrims op stap gingen. Vanaf april 
kwam daar stilaan verandering in. 

Ondanks of misschien wel dankzij corona 
kozen veel mensen ervoor tijdens hun 
vakantie op weg naar Santiago te gaan. 
De mobiliteitsbeperkingen zijn zeker een 
reden voor deze keuze, maar ook het feit 
dat 2021 een Heilig Jaar was, speelde een 
rol. Een Heilig Jaar oefent toch altijd een 

bijzondere aantrekkingskracht op pel-
grims uit. Het was alweer elf jaar geleden 
dat er een had plaatsgevonden. Het be-
lang ervan werd nog onderstreept toen 
paus Franciscus besliste het Heilig Jaar 
te verlengen tot eind 2022. Dergelijke in-
greep was nog maar twee keer gebeurd 
in de bestaansgeschiedenis van het Hei-
lig Jaar. 

Ook al temperde COVID-19 het aantal 
pelgrimeerders, toch werden vorig jaar 
meer dan 178.000 compostela’s door het 
Pelgrimsbureau in Santiago verstrekt. 
Dat bureau zorgt voor gedetailleerde in-
formatie over de pelgrims die er zich aan-
melden. De verwerking van de gegevens 
tot jaarcijfers, laat echter op zich wach-
ten. Daarom werd dankbaar gebruik ge-
maakt van de nieuwsbrief Vive el camino 
die de statistieken verder verwerkte.

Een overzicht 2021 2020 2019 2018
Januari: 60 1.999 1.651  1.627 

Februari: 14 3.076 2.119  2.181 
Maart: 194 1.710 7.474  11.056

April: 1.024 0 31.721  22.068
Mei: 4.295 0 46.672 40.665)
Juni: 14.824 12 49.057 45.685 
Juli: 35.963 9.752 53.319 / 50.868

Augustus: 43.575 19.812 62.814 60.415
September: 37.463 10.441 45.649 / 47.006

Oktober: 31.170 6.418 36.115 35.602
November: 9.094 586 8.237 7.651
December: 1.193 99 2.710 2.517

Het overzicht leert meteen dat augustus 
de populairste maand was. Bij een ver-
dere analyse blijkt dat de Spanjaarden 
het gros van de pelgrims uitmaakten. Zij 
werden gevolgd door de Italianen, de 
Duitsers en de Portugezen. 

Opnieuw waren meer vrouwen dan 
mannen op weg: 79.773 vrouwen te-
genover 79.424 mannen. De meeste 
pelgrims verplaatsten zich te voet 
(148.986). Op de tweede plaats komen 
de fietsers (9.859). Er waren 162 pel-
grims die hun paard van stal haalden en 
158 hezen het zeil. 

Zoals in het verleden genoten de Camino 
Francés en de Camino Portugués de voor-
keur met respectievelijk 87.517 en 30.285 
pelgrims. De Camino Inglés wist 9.743 
pelgrims te verleiden, de Camino Primi-
tivo 9.239 en de Camino del Norte 8.731. 
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Ondanks COVID-19 stapten 178.000 pelgrims 
naar Santiago de Compostela. 
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PaS VeRSChenen

de berg die ik over moest

Dirk Vandervelden heeft zijn unieke er-
varing met de camino in het boek ‘De 
berg die ik over moest’ neergeschreven. 
Zelf formuleert hij het als volgt: “Door-
nik, 10 september 2021. Hier start mijn 
fysieke uitdaging. Mijn innerlijke zoek-
tocht. Mijn camino. Iedereen legt die af 
op zijn manier en voor zijn eigen rede-
nen en het is uiteindelijk de camino zelf 
die je tempo en je beleving bepaalt. Al-
les gebeurt met een reden. Als pelgrim 
kan je het alleen maar nederig op je af 
laten komen en er ten volle van probe-
ren te genieten. 

Elke camino is een unieke ervaring. ‘De 
berg die ik over moest’ vertelt mijn verhaal en mijn beleving van mijn camino. Ver-
wacht van dit boek geen culturele of toeristische reisgids. Ik neem je mee op mijn 
reis en laat je meegenieten van mijn belevenissen, enkele van mijn mooiste foto’s 
en neem je mee op de berg die ik over moest. Het is een poging om je mee onder 
te dompelen in een wonderlijke wereld die je eigenlijk enkel maar echt kan ervaren 
door hem zelf te beleven.’

Het boek telt 120 pagina's en kost 15 euro. Per verkocht boek, gaat er 3 euro naar 
Stop Parkinson, het goede doel dat Dirk aan zijn tocht heeft gekoppeld en waarvoor 
hij 7.200 euro heeft ingezameld. Het boek kan je hier bestellen. 

oP WeG

Rondom de kluis van Bolderberg

Op zaterdag 5 maart organiseert de werkgroep Pelgrimspastoraal van het bisdom Has-
selt een bezinnende tocht om letterlijk en figuurlijk de veertigdagentijd in te stappen. 
Delen, versoberen, consuminderen ... zijn steevast ingrediënten van de veertigdagen-
tijd. Niet uit ascese of als boetedoening, maar wel om ons te helpen om een grotere vol-
heid van leven te ontdekken. Ja, minder kan ook meer betekenen. En door te delen kan 
je ook vermenigvuldigen! Zin in een cursus evangelische wiskunde? Ga mee op tocht!
Vertrek en einde is aan de kerk van Bolderberg. Uit voorzichtigheid kiezen de organisa-
toren dit jaar enkel voor namiddagtochten, dus zonder picknick. Je kan kiezen tussen 
drie afstanden. 

Onderweg zijn er enkele inhoudelijke impulsen en stiltemomenten. 
En er is - in alle vrijheid - kans tot uitwisseling. 
De kerk van Bolderberg ligt aan de Sint-Jobstraat 67B in Heusden-Zolder. Om 13.30 uur 
start de wandeling van 12 km; om 14.15 uur die van 8 km en om 15 uur die van 5 km. 
Om 17 uur is er een gezamenlijk slotmoment in de kerk. 

Deelname is gratis 
en inschrijven is niet 
nodig. En … weer of 
geen weer, de tocht 
gaat door!
Meest actuele info vind 
je hier. 

https://docs.google.com/forms/d/1EuS-lSbpoQwWVFCSY6scZT3IZnyNmoVH2juneFozdjs/viewform?edit_requested=true
https://www.pelgrimswandelingen.be/
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Riet Van Cleuvenbergen liep eind septem-
ber tot 12 oktober de Camino de Madrid 
van Madrid naar Sahagún op de Camino 
Francés, op circa 55 km van León. Zij doet 
haar verhaal. 

Officieel start de camino in de Iglesia de 
Santiago aan de Plaza de Santiago in Ma-
drid. In de sacristie kan je een eerste stem-
pel krijgen, en na de avondmis is er een 
pelgrimszegen. 

Om Madrid te verlaten stap je noord-
waarts naar de Puerto de Castilla: vanaf 
daar is de route (aanvankelijk spaarzaam) 
aangeduid. Eenmaal de voorsteden (o.a. 
Fuencarral) voorbij wandel je langs zand-
paden parallel met de spoorweg naar Tres 
Cantos, satellietstad uit de Francoperiode. 
Dan gaat het langs oude veepaden, Via 

Pecuria’s (VP) verder: je kruist riviertjes en 
beken en de eerste hellingen beginnen. 
Een mooie tocht door het Nationaal Park 
‘La Pedriza’ brengt je naar Mazanares el 
Real, met het gerestaureerde kasteel van 
de Mendozas. De volgende dagen stap 
je door het Nationaal Park Sierra de Gua-
darrama. Je stijgt 800 m naar het hoogste 
punt, Puerto de la Fuenfría (1796 m) dat 
je bereikt na enkele moeizame kilometers 
over onregelmatige (Romeinse) stenen. 
De rustige afdaling door dennenbossen 
gaat richting Segovia. Wil je die lange 
dagtocht enkele kilometers inkorten, dan 
kan je wanneer je bijna beneden bent, 
afslaan richting Granja de San Ildefonso, 
met kasteel en verrassend ‘Versaillespark’ 
vol waterpartijen. ’s Anderendaags sta je 
dan na 12 km fris in Segovia. Segovia is 
het culturele hoogtepunt van de route. 

Het is een gezellige stad met een indruk-
wekkend Romeinse aquaduct, gotische 
Santa Maríakathedraal, een dozijn ro-
maanse kerken, omwallingen en het Al-
cázarkasteel (12de-15de eeuw).
Na Segovia zijn er geen grote niveauver-
schillen meer. Je stapt tussen de 700 en 
850 m, nu eens door mul zand tussen de 
pijnbomen waarvan hars wordt afgetapt, 
dan weer tussen weiden of akkers op een 
winderige hoogvlakte. Voorzie een stop 
voor de kloostergang in Santa María la 
Real de Nieva en het burchtpaleis in Coca. 
In Puente Duero kan je overwegen Val-
ladolid te bezoeken: slechts 13 km, een 
mooie en grote stad met gekende musea 
en vlotte busverbinding. 

De streek waar je de volgende dagen door 
stapt, is Tierra de Campos: nog velden en 
akkers. In Wamba ligt het mooie Santa 
Maríakerkje, tiende eeuw, in de twaalfde 
eeuw uitgebreid met een klooster en 
pelgrimshospitaal. De volgende etappes 
loop je tussen de windmolens richting 
Medina de Rioseco, met prachtige Santi-
agokerk. Een wandelpad langs het Canal 
de Castilla brengt je naar quasi ontvolkte 
dorpen. Zeker stoppen aan de hooggele-
gen Mudéjarkerk van Santervás de Cam-
pos. Voor Grajal de Campos ligt een grote 
burcht, louter om te imponeren. Wil je er 
in een paleis slapen? Overnacht dan in de 
gemeentelijke albergue: de benedenver-
dieping van het paleis aan de Plaza Mayor. 

Praktisch
De Camino de Madrid start in Madrid 
en sluit na 323 km in Sahagún aan op 
de Camino Francés. Daarna stap je nog 
366 km langs die pelgrimsweg tot in 
Santiago de Compostela. In het totaal 
689 km. Er zijn 23 varianten en zij-
sprongen, waarvan de afstand tussen 
1,5 km en 26,7 km varieert.
Het is een ideale route om in het najaar 
of late voorjaar te stappen. In de zomer 
is het allicht erg warm en je stapt ki-
lometers zonder schaduw. De route is 
zeer goed aangeduid. Je stapt bijna al-
tijd op zandwegen. Veel pelgrims ont-
moet je op deze camino niet, dus is een 
woordje Spaans aangewezen om een 
babbeltje te slaan. Pelgrimsherbergen 
zijn er, maar toch moet je de etappes 
wat plannen afhankelijk van de verblijf-
plaatsen. Omdat soms heel kleine dor-
pen worden aangedaan, houd je best 
steeds wat proviand achter de hand.
Voorzie 12 tot 14 stapdagen tot Sa-
hagún en nog eens 13 tot 16 stapda-
gen tot Santiago de Compostela.

Voor je het weet sta je dan in Sahagún, het 
Cluny van Castilla op de Camino Francés. 
Ooit stond hier een belangrijke benedic-
tijnenabdij. Interessant is het beeld van 
de Virgen Peregrina in de absis van de ge-
restaureerde kerk van de Franciscanen, nu 
tentoonstellingsruimte. De pelgrimsdruk-
te van de Camino Francés overvalt je hier ... 

Camino de madrid in de herfst

Het is moeizaam klimmen naar  de Puerto de la Fuenfría  op 1796 m.
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https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-in-spanje/camino-de-madrid/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-in-spanje/camino-frances/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-in-spanje/camino-frances/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-in-spanje/camino-de-madrid/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-in-spanje/camino-frances/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-in-spanje/camino-frances/
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Peter Vorsselmans uit Deurne kreeg twee 
keer een zware opstoot van de aandoe-
ning anti-mog te verwerken. Twee keer 
verliet hij het ziekenhuis in een rolstoel. 
Maar amper twee jaar na de laatste op-
stoot stapte Peter de fiets op en reed naar 
Compostela. Van revalideren gesproken! 
In juli 2017 startte de lijdensweg van Pe-
ter: hij belandde met een ontsteking van 
de zenuwen in de wervelkolom in het zie-
kenhuis. Een verlamming van het onder-
ste deel van zijn lichaam was het gevolg. 
De diagnose was in het begin onduidelijk. 
Eerst hoorde hij zeggen: ‘We denken niet 
aan MS’, na enkele maanden zei men dat 

Peter stapt van de rolwagen op de fiets

het toch MS was. Peter verkocht zijn fietsen-
zaak en had grote problemen met het zicht. 
Na een jaar stapte men af van de diagnose 
MS en na bloedonderzoek spraken de dok-
ters van anti-mog, een ontstekingsziekte van 
het centrale zenuwstelsel waarbij vooral de 
oogzenuw en het ruggenmerg worden aan-
getast. 

In augustus 2019 volgde een nieuwe opstoot 
die begon met een ontsteking van de oogze-
nuw. Dubbel zicht was een gevolg en daarop 
volgde een hersenvliesontsteking waardoor 
Peter opnieuw in een rolstoel belandde. In 
december 2019 verliet hij ziekenhuis en be-
gon de revalidatie. 

Om de moeilijke periode te verwerken 
en zo goed mogelijk te revalideren, 
besloot hij naar Compostela te fietsen. 
Peter zat met veel onbeantwoorde 
vragen. Zou hij het fysiek aankun-
nen? Zou het mentaal te dragen zijn? 
Daarom besloot hij om aan familie en 
vrienden te vragen een kleine bijdra-
ge per gereden kilometer te geven. 
Hierdoor zou hij zich niet alleen voe-
len en zich gesteund weten door vele 
mensen. De opbrengst besloot hij aan 
MS-Liga Vlaanderen te overhandigen. 
En Peter vertelt: ‘In augustus 2021 
begon ik mijn tocht. Mijn fiets bela-
den met kleding, een tent, slaapgerei, 
kookgerei en als doel: fietsen tot Com-
postela. Ik had de voorbije maanden 
elke dag wat getraind, fietsen afge-
wisseld met lopen en kinesitherapie. 
Hoe zou mijn lichaam revalideren? Ik 
hield er rekening mee dat ik af en toe 
een rustdag zou inlassen en dat ik tus-
sentijds naar huis zou komen om voor 
mijn infuus naar het ziekenhuis te 
gaan als het moest. 

Toen begon mijn tocht: eerst langs de 
Schelde, daarna de Somme, door Mid-
den-Frankrijk, langs Chartres, Tours, 
Poitiers, door de Bordeauxstreek en 
de Landes naar de Pyreneeën. Hier 
beperkte ik de zware klimpartijen tot 
25 kilometer per dag en stapte drie-
maal af om te rusten, zo geraakte ik 
boven. Daar kreeg ik al het gevoel: wat 

een tocht, wat een avontuur!  
Tot hiertoe kon ik elke dag fietsen en 
kreeg ik ook een echt ritme in mijn dag. 
Wel zorgde ik voor een goede en lange 
nachtrust. Wekelijks schreef ik een ver-
slagje met enkele foto’s voor mijn ‘volgers’. 
In Frankrijk sliep ik meestal in mijn tent, 
vanaf de Pyreneeën veranderde dat: in 
Spanje vind je gemakkelijk herbergen 
waar je voor weinig geld kan overnachten.  
Op naar Pamplona, door de Rioja naar 
Burgos en León (wat een kathedralen!). 
Na León was het klimmen naar het hoog-
ste punt van de tocht: Cruz de Ferro. En 
dan kwam Galicië. De aankomst in San-
tiago de Compostela was een speciale 
ervaring: heel de tocht komt terug in je 
geest. Je beseft dat je het gehaald hebt, 
maar ook dat het einde van de tocht na-
dert. Omdat ik nog tijd over had, fietste ik 
door tot Fisterra en terug naar León. Na 
3149 km fietsen, nam ik de bus terug naar 
huis. Wat een belevenis! 

De tocht is een lange revalidatie geweest 
zonder dat ik het doorhad: elke dag fiet-
sen. De ongemakken en pijn vergeet je 
omdat je zoveel ziet en meemaakt. Ook 
kom je allerlei mensen tegen die ook hun 
verhaal hebben, je steunt elkaar gewoon 
door je verhaal te delen.’ 

Wil je meer weten over deze en andere 
fietstochten, dan kan je Peter bereiken 
op zijn mailadres: 
32vorsselmans@gmail.com. 

Peter Vorsselmans overleeft de meseta en staat voor de poorten van León. 
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Camino in de 4 seizoenen

Mathieu Lenaerts doet verslag van zijn jongste 
camino, een tocht begin januari van dit jaar, ‘put-
teke winter’, dus. 

‘Ooit droomde ik van een camino in de winter 
omdat ik deze parel in de vier seizoenen wilde 
doen. Eerder liep ik een aantal camino’s in de zo-
mer waaronder twee volledig vanuit België: een 
fietstocht in 1990 en een staptocht in 2002. Twee 
keer ging ik in oktober op stap en één keer met 
Pasen om de Camino Portugués te lopen. Dit jaar 
volgde een eerste – en wellicht enige - kennisma-
king met de winter in Spanje. 

Op maandag 10 januari was ik terug thuis na een 
tocht van 120 km vanuit Sarria op de Camino 
Francés. De eerste dag heb ik Portomarín geme-
den om tot Gonzar door te stappen, waar alles 
dicht was en ik verder knarsetandend naar Pa-
las de Rei door felle regen en (ijzige) tegenwind 
moest. Ik was verplicht mijn noodpakket in Gon-
zar aan te spreken om voort te kunnen en kon mij 
depanneren in Hospital da Cruz in een toevallig 
geopende albergue. Gelukkig ook was er nog 
een kamertje in een café in Palas de Rei. De vol-
gende dag was er de pittige tocht naar Arzúa met 
natuurlijk een pulpo-stop in Melide. Voor Arzúa 
had mijn vrouw, Ingrid, van thuis uit via booking.
com een kamertje in een albergue privado gere-
serveerd, dat heel erg meeviel met een ontbijt 
om U tegen te zeggen. (‘Cruce de Caminos’).

Van Arzúa ging het in één trek naar San-
tiago, waar ik vroeger dan verwacht aan-
kwam, want ook in Pedrouzo was er weinig 
tot niets open. 

Zondag 9 januari 2022 heb ik dan de bus naar 
kaap Finisterra/Fisterra genomen om er te ge-
nieten van een ‘top’-koffie. 

Twee bedenkingen bij dit alles. Mijn lieve 
Ingrid heeft met haar ambtenaren-nauwge-
zetheid keurig alle documenten afgedrukt en 
twee reservaties gedaan op internet, samen 
met de vliegtickets van de terugvlucht. Ge-
lukkig deed mijn gsm het goed, want goede 
logistieke steun is goud waard. 

Ten slotte had deze camino iets heel intiems 
en warm-menselijks. Uitbaters die toch open 
waren, zagen hun schaarse klanten (zoals 
mij) graag komen en namen uitgebreid tijd 
voor mij. Kippenvelmoment was de solozang 
‘Stille Nacht’ van een non in de pelgrimsmis 
van de kathedraal. Daarnaast genoot ik van 
de rust bij het afhalen van de compostela en 
op de anders overbevolkte Camino Francés.’

Mathieu Lenaerts maakt een selfie met mondmaster voor ‘la catedral’.  
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Koopjes in de Pelgrimswinkel

Er zijn enkele nieuwe koopjes in de Pel-
grimswinkel van het Genootschap: 
De gids La Voie des Piémonts, entre 
Cévennes et Pyrénées is afgeprijsd van 
20 naar 10 euro (klik hier). Ook de cd 
Codex Calixtinus kost maar de helft en 
daalt van 16 naar 8 euro (klik hier). 

Andere koopjes: 
De documententas met schouderriem 
die van 5 op 2 euro komt (klik hier). 
Voorts is er het boek Ontmoeting met 
de romaanse kunst langs de wegen en 
zijwegen naar Santiago de Compos-
tela van Adriaan De Roover dat van 20 
naar 10 euro gaat (klik hier).

De publicatie Pelgrims onderweg naar 
Compostela verscheen bij de tentoon-
stelling Pelgrims. Onderweg naar 
Santiago de Compostela in Museum 
Catharijneconvent in Utrecht, georgani-
seerd in samenwerking met het Neder-
lands Genootschap van Sint-Jacob en 
kost 12,50 i.p.v. 25 euro (klik hier).  

Naar Compostela vanuit de Lage Lan-
den bij de zee - Studie rond de Sint-
Jakobsverering in de Lage Landen, van 
Frans Bresseleers kost 10 euro i.p.v. 20 
euro (klik hier). 

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.

leuven, tot 20 maart 
natuur als kunst in museum m

Bij het maken van een wandeling, 
volg je de hele geschiedenis van de 

mensheid, van de vroege migraties te 
voet uit Afrika die mensen over de hele 

wereld brachten. 

RICHARD LONG

Dit citaat zou voor ons pelgrims heel 
herkenbaar moeten zijn. Ook wij heb-
ben die ervaring langs honderden jaren 
geschiedenis te stappen, in het spoor 
van de middeleeuwer.

Long is een Brits kunstenaar vooral be-
kend van zijn ‘land art’. Zijn kunstwerken 
ontstaan tijdens zijn tochten door de 
natuur, door zijn voetstappen te foto-
graferen en hierbij een simpele tekst te 
schrijven. In Museum M in Leuven kan je 
met hem kennismaken. 

“Elke sculptuur is een emotionele reactie 
op die bepaalde plaats op dat bepaalde 
moment,” zegt hij in een interview met 
Sculpture Magazine. “Het is een ontmoe-
ting tussen wie ik ben, en de topografie 
en de schoonheid van het landschap. Ie-
dere plek op de wereld is anders, dus zelfs 
als ik telkens opnieuw cirkels maak: iedere 
cirkel is anders.”

Naast zijn foto’s maakt Long ook mud 
works, verwijzend naar de prehistorische 
grotschilderingen. In een tentoonstellings-

ruimte brengt hij met modder sculptu-
ren aan tegen de wand. Op deze ten-
toonstelling zijn er twee te zien. Ook 
voorwerpen die hij tijdens zijn wande-
lingen vindt, zoals stenen en drijfhout, 
worden meestal in cirkelvormige patro-
nen gelegd, die volgens hem de orde 
en de diversiteit van de kosmos bena-
drukken. Het zijn metaforen voor het 
bestaan.

Richard Long, een zielsverwant en een 
kunstenaar om te koesteren. 
Meer info? Klik hier.

https://compostelagenootschap.be/product/sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle-la-voie-des-piemonts-entre-cevennes-et-pyrenees/
https://compostelagenootschap.be/product/jacobuscodex-calixtinus/
https://compostelagenootschap.be/product/documententas-met-schouderriem/
https://compostelagenootschap.be/product/ontmoeting-met-de-romaanse-kunst-langs-de-wegen-en-zijwegen-naar-santiago-de-compostela/
https://compostelagenootschap.be/product/pelgrimsonderweg-naar-santiago-de-compostela/
https://compostelagenootschap.be/product/naar-compostela-vanuit-de-lage-landen-bij-de-zeestudie-rond-de-sint-jakobsverering-in-de-lage-landen/
https://www.mleuven.be/nl/richard-long
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Gent, tot 28 februari
God, inc. i+ii
Fototentoonstelling Carl de Keyzer

Deze tentoonstelling met werk van fotograaf Carl De Keyzer 
neemt je mee naar de Verenigde Staten waar de diepe ver-
ankering van religie zich op talrijke plaatsen zichtbaar af-
speelt. Je krijgt een beeld van hoe het Amerikaanse geloof 
de voorbije dertig jaar veranderde. 

In 1992 maakte Carl De Keyzer zijn internationale doorbraak 
met het project ‘God, Inc.’. Hiervoor trok hij een jaar lang in 
een kampeerauto door de noordelijke staten om beelden 
vast te leggen van Amerikanen in hun religieuze ervaring. 
Veertig werken van dit project kun je bekijken in de crypte 
van het Geeraard de Duivelsteen. 

De Keyzer keerde in 2019-2020 terug, bezocht sommige 
plaatsen opnieuw en voegde nieuwe locaties, evenemen-
ten en trends toe voor ‘God, Inc. II’. Op de eerste verdieping 
en het gelijkvloers van het Duivelsteen kun je veertig wer-
ken uit dit project bewonderen.
Meer info, klik hier.

God, Inc II. Bike Week in 
Daytona Beach, Florida.

God, Inc. I. Repetitie voor het 
Kerstspel ‘De levende kerstboom’ 
door het koor van de Calvary 
Baptist Temple in Savannah, 
Georgia.
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https://visit.gent.be/en/see-do/castle-gerald-devil
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Gent, tot 6 maart 
Wonderlijke Voyage

Deze belevingstentoonstelling in de Sint-Pietersabdij 
dompelt je onder in een sfeer van ontdekking, verwon-
dering en avontuur …, fascinerend voor jong en oud.
Exact 300 jaar geleden maakte Gentenaar Michael De 
Febure de reis van zijn leven. In 1721 stapte hij aan 
boord van de Sint-Pieter en vertrok mee op handels-
missie naar Oost-Indië. Nooit eerder kwam hij van on-
der zijn kerktoren. Zijn wonderlijke ervaringen schreef 
hij minutieus neer in een reisdagboek dat tot op van-
daag bewaard is gebleven.

In deze nieuwe belevingstentoonstelling neemt acteur 
Titus De Voogdt, alias Michael, je in een meeslepend 
audioverhaal mee op zijn allesbehalve evidente expe-
ditie. Sebastien Dewaele kruipt in de huid van de kapi-
tein, die je samen met zijn crew verwelkomt aan boord 
van zijn schip.

Tussen historische zeekaarten, scheepsmodellen, exo-
tische dieren en exclusieve vondsten uit 18e-eeuwse 
scheepswrakken navigeer je naar een ver en fascine-
rend verleden en val je van de ene verbazing in de an-
dere.

Je ervaart de voortdurende vrees voor kapers en pira-
ten, exploreert de Kaapverdische eilanden en trotseert 
zware stormen. En cours de route ontdek je het won-
derlijke zeeleven om uiteindelijk aan te komen in de 
Indische havenstad Surat, een smeltkroes van cultu-
ren, geuren, kruiden en exotische producten.
Voor meer info klik hier.
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https://historischehuizen.stad.gent/nl/sint-pietersabdij/tentoonstellingen/wonderlijke-voyage
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TUSSEN HEMEL EN AARDE

… stelt het werk van Dieric Bouts, tijdgenoot 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 meester bewonderen: Het Laatste Avondmaal en 
De Marteling van H. Erasmus. Naast de sacramentstoren en 
andere bezienswaardigheden is dit bezoek zeker de moeite 
waard. Met een slimme bril. Met de HoloLens 2 kan je hierbij 
ook spectaculaire 3D-beelden en animaties bekijken. 
Deze tentoonstelling loopt tot maart 2023.

BEWOGEN

‘Bewogen’ brengt vergeten rituelen weer onder de aandacht. 
Religie kreeg in het verleden een belangrijke plaats toebedeeld. 
Feesten en tradities bepaalden de kalender en het sociale leven. 
Voorwerpen die hierbij een rol speelden zijn bewaard gebleven 
en konden mensen letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. 
Persoonlijke getuigenissen en historisch beeldmateriaal bren-
gen die oude tradities tot leven.

Tegelijk worden deze historische tradities geconfronteerd met 
hedendaagse vormen van aanbidding en verering. Deze ten-
toonstelling loopt tot september 2022.

leuven, tot september 2022
Tussen hemel en aarde

Wie een beetje vertrouwd is met de Leu-
vense binnenstad heeft reeds lang Mu-
seum M ontdekt in de vroegere woning 
van burgemeester Vander Kelen in de 
Savoyestraat.

Stéphane Beel transformeerde jaren ge-
leden het vroegere burgerhuis tot een 
modern museum voor de Leuvense en 
Brabantse kunst en geschiedenis, waar 
ook Belgische kunst na 1945 een onder-
komen heeft gevonden.

Momenteel lopen er heel wat kleine ten-
toonstellingen die onze aandacht verdie-
nen. We pikken er twee uit. 
Voor meer info klik hier. 

https://www.mleuven.be/
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BloGS

zevenmaal Griet Van Ranst

Griet Van Ranst heeft haar ervaringen als pelgrim toevertrouwd aan de website van 
het Genootschap onder de pagina In pelgrimsblogs grasduinen. Omdat Griet mag 
terugblikken op een indrukwekkend palmares, kan je kennismaken met niet min-
der dan zeven van haar tochten. Die vind je terug onder de diverse camino’s op de 
websitepagina:

•	 Camino Francés – Saint-Jean-Pied-de-Port tot Santiago de Compostela en Finisterra

•	 Caminho Português – Van Lissabon naar Porto - Van Porto naar Santiago

•	 Via Monastica - Van Hoegaarden tot Rocroi

•	 Via Campaniensis – Van Rocroi tot Vézelay

•	 Via Lemovicensis – Van Vézelay tot Le Veurdre en verder tot Clermont-Ferrand

•	 Via Arverna – Van Clermont-Ferrand tot Cahors

•	 Via Podiensis - Van Cahors tot Saint-Jean-Pied-de-Port

Griet Van Ranst in goed gezelschap 
op de Camino Francés.
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Fietsmaatje gezocht

Danique Pelegrin wil in september met 
de fiets naar Santiago en zoekt een fiets-
maatje. Hij trekt heel de maand uit voor 
zijn avontuur. Danique woont in Tienen 
en is 24. Het is de eerste keer dat hij de 
tocht maakt en hij hoopt een man of 
vrouw te vinden met wie hij de tocht 
kan voorbereiden, samen kan oefenen 
en uiteindelijk uitrijden. 
Wil je contact opnemen met Danique? 
Klik hier om een bericht aan Danique 
Pelegrin te sturen.

Stappen van almería naar Granada

Guido Creylman wil in maart te voet 
van Almería naar Granada stappen op 
de Camino Mozárabe. Hij plant de tocht 
van 18 tot 28 maart en zoekt een man 
om hem te vergezellen. Na zijn tocht in 
2018 van Ternat naar Compostela vindt 
hij het tijd om de Camino Mozárabe in 
stukjes af te stappen. Zijn uitnodiging: 
‘Indien je op je eigen ritme mee wenst 
te stappen … join the club’.
Klik hier om een bericht aan Guido 
Creylman te sturen

Mee op weg naar Granada en het Alhambra? 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1589980773838-71f3435e-3eb2
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1589982405204-165424ea-4911
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1641995430214-295550a9-5bc5
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1642002168131-cd668ea8-e72f
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1641995482659-6dc5d2d3-9061
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1638375637935-3acffa30-5286
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1628256602793-a7780173-3f07
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/reageer-op-een-zoekertje/?i=140409
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/reageer-op-een-zoekertje/?i=141908

