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Foto van de maand 

Michel Pochet exposeert in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel met zijn cyclus ‘God Barmhartigheid’. Op 25 februari 2022, 
de dag van de invasie in Oekraïne, schreef hij ‘KIEV’ onder dit wenende gelaat dat de emotie en het medeleven van God symboliseert. 
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KalendeR GenooTSChaP

Zaterdag 2 april: Inspiratiedag voor kandidaat-hospitaleros

Zaterdag 23 april: Wandeling in Munsterbos in Munsterbilzen

Zaterdag 23 april: Wandeling langs vesten en kerken in Brugge

Vrijdag 29 april: Filmvoorstelling ‘Lam Gods’ in Aalst

Zaterdag 30 april: Stiltewandeling Zwarte Put in Zutendaal

Vrijdag 13 mei: Lezing over romaanse kunst in Aalst

Zaterdag 14 mei: Fietstocht door Limburg

Zaterdag 21 mei: Pelgrimage in Tongeren

Zaterdag 21 mei: Wandeling Kalmthoutse Heide

Zaterdag 21 mei: Kennismaken met Namen

Willy Bertiau

Beste tochtgenoten, 

Op de cover zie je een schilderij van de 
tentoonstelling ‘God Barmhartigheid’ van 
de Franse kunstenaar Michel Pochet die in 
de Brusselse kathedraal loopt. Hij toont er 
op grote doeken gezichten, symbolen en 
personages uit de bijbel die het over Gods 
barmhartigheid hebben. Op 25 februari 
2022, de dag van de inval van de invasie 
van Oekraïne, schreef Pochet ‘KIEV’ onder 
het wenende gelaat van God. 

Oekraïne laat ook ons niet onberoerd. 
Wellicht hebben wij Oekraïense pelgrims 
op een van onze tochten ontmoet. Want 
ze zijn niet met weinig. In 2021 ontvingen 

370 pelgrims uit Oekraïne hun composte-
la. In 2019, het jaar vóór de coronapande-
mie waren dat er 1.052 en daarmee stond 
Oekraïne op de 31ste plaats in de lan-
denrangschikking. België stond toen met 
2.335 pelgrims op de 20ste plaats. Maar 
ook vanuit Rusland is de belangstelling 
niet te onderschatten met 296 pelgrims in 
2021 en 2.605 in 2019. Hopelijk blijven pel-
grims mekaar ook in de toekomst met hun 
kenmerkende openheid ontmoeten. 

Maar intussen roept het geweld en het 
leed dat de Russische invasie veroorzaakt, 
ons op tot solidariteit. Het haalt ons ook 
uit onze comfortzone daar we gedurende 
meer dan 70 jaar niet direct met oorlog te 
maken kregen. Ondertussen hebben we 
geleerd dat één autocraat volstaat om ons 
wereldbeeld danig overhoop te halen. 

Misschien kunnen we aan plaatselijke initi-
atieven bijdragen om de nood van de Oe-
kraïense vluchtelingen te lenigen. Of we 
kunnen storten op het rekeningnummer 
van Oekraïne 1212 (BE 19 0000 0000 1212). 

De voorbije jaren beseften we meer dan 
ooit het belang van gezondheid. Wanneer 
we dit jaar de kapotgeschoten steden in 
Oekraïne zien, gaan onze ogen terug open 
voor het belang van vrede. Wordt vervolgd.

info@dewrikker.be
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hou onze coronapagina goed in het oog!!!
Ze wordt voortdurend geactualiseerd.

Te raadplegen. Klik hieronder.

Frankrijk en België, overheidswebsites
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Spanje, Gezondheidsmininsterie en nieuwe albergueregels
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/07/covid-a4-eng.pdf
Travel Safe. Spain - Travel Safe in English

Een overzicht van de albergueregels, in verschillende talen, vind je op
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels.

Actuele Spaanse corona-info vind je ook altijd op de site van de Spaanse televisie. 
In het Spaans, maar jouw computer kan het ongetwijfeld vertalen. Dat helpt (soms).
www.rtve.es

 ’t Genootschap - nationaal

https://compostelagenootschap.be/op-weg/coronavirus/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://travelsafe.spain.info/en/
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2020/07/covid-a4-eng.pdf.
https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/camino-santiago-after-covid-19-security-hostels.
www.rtve.es
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WeRKGRoeP PelGRimSPaden en ondeRdaK

Gastgever op Via Brugensis en Via Yprensis

De werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak, waaraan ook tiental-
len vrijwilligers als trajectbeheerder meewerken, is nu zover dat 
ze voor de Via Brugensis en Via Yprensis op zoek kan gaan naar 
logiesplaatsen langs deze nieuwe pelgrimswegen.

Zoals je wel weet is het zoeken naar logies voor de nacht een 
dagelijkse beslommering voor een pelgrim. Woon je in een ge-
meente, waarvan het centrum op minder dan 3 km van de Via 
Brugensis 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 kaart met de trajecten. 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 lo-
giesaanbod inhoudt en wat niet. Klik hier om naar het formulier 
te gaan. Wij zorgen ervoor dat de door jou verstrekte informatie 
via digitale logiesgidsen en gps-tracks op onze website down-
loadbaar zal zijn door de pelgrims.

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

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

Pelgrims zijn hier welkom

Ch
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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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neem een stukje Via onder je hoede

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

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 verbete-
ren van de route en het actueel houden van de wegbe-
schrijving. Zij brengen, waar nodig, in een latere fase de 
bewegwijzering aan en controleren op regelmatige basis 
of deze nog correct en voldoende is. Zij stellen noodza-
kelijke of tijdelijke 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 wie van start gaat.

Voor de Via Brabantica, de Via Limburgica, de Via Lova-
niensis, de Via Tenera en de Via Yprensis hebben we al 
ruim voldoende vrijwilligers. Voor de Via Brugensis is dat 
eveneens het geval, behalve voor zes deeltrajecten in het 
noorden van Frankrijk.

Nu zoeken we ook trajectbeheerders voor de Via Monas-
tica. Wanneer de voorbereiding van de Via Scaldea afge-
werkt zal zijn, zullen we ook voor deze pelgrimsweg op 
zoek gaan naar trajectbeheerders.

Om te zien hoe de trajecten precies lopen, klik je op de 
bovenstaande links van de Via’s of bekijk je de overzichts-
kaart van de Via’s in voorbereiding. 

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

Klik hier om meer te weten over de taken van de trajectbe-
heerders en de werkwijze van de werkgroep Pelgrimspa-
den en Onderdak. Of neem contact op met de werkgroep 
via pelgrimspaden@compostelagenootschap.be 
of bel 0475 25 54 57.

https://compostelagenootschap.be/overzichtskaart-vias-voorbereiding/via-brabantica-voorbereiding/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-limburgica-voorbereiding/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-lovaniensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-lovaniensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-tenera/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-yprensis/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-brugensis/
https://compostelagenootschap.be/overzichtskaart-vias-voorbereiding/
https://compostelagenootschap.be/overzichtskaart-vias-voorbereiding/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroep-pelgrimspaden/aanmelden-als-trajectbeheerder/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-pelgrimspaden/
mailto:pelgrimspaden@compostelagenootschap.be
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Vacature: beheerder voor de Via Scaldea

Door de flinke toename van zijn professionele bezighe-
den kan de huidige Via-beheerder van de Via Scaldea zijn 
taak niet meer naar behoren vervullen. Hij heeft dan ook 
verzocht om op zoek te gaan naar een vervanger. Hij wil 
die in de toekomst nog graag bijstaan.

Wat houdt het engagement van een Via-beheerder voor 
de Via Scaldea in?
•	 Je	maakt	samen	met	de	andere	Via-beheerders	deel	uit	

van de werkgroep Pelgrimspaden en Onderdak. Deze 
stuurgroep organiseert samen het werk aan de Via’s.

•	 Op	basis	van	de	route	en	wegbeschrijving	van	de	be-
staande Via Scaldea ga je op zoek naar verbeteringen 
aan het traject. Die verbeteringen deel je met je col-
lega’s in de stuurgroep.

•	 Je	stuurt	de	trajectbeheerders	aan,	die	elk	een	deeltra-
ject van de Via Scaldea voor hun rekening nemen.

•	 In	 samenspraak	 met	 de	 verantwoordelijke	 van	 de	
stuurgroep hou je het logiesaanbod langs de Via Scal-
dea in de gaten.

•	 Je	werkt	actief	mee	aan	de	publicatie	van	de	pelgrims-
gids van de Via Scaldea.

•	 Je	neemt	met	betrekking	tot	de	Via	Scaldea	deel	aan	
vergaderingen met onze Franstalige, Nederlandse of 
Franse zusterorganisaties.

We zorgen vanzelfsprekend voor een degelijke introduc-
tie in je taken.

Vind je deze taken aantrekkelijk of wens je nog meer toe-
lichting, bel dan gerust Hugo Frederix op 0475 25 54 57 
of stuur een e-mail naar 
pelgrimspaden@compostelagenootschap.be.

PelGRimSKooR

adalard van aubrac zoekt nieuwe koorleden

We veronderstellen dat heel wat pelgrims tijdens hun 
tocht bij het wandelen af en toe lopen te zingen of 
hier en daar meezingen tijdens een of andere viering. 
Wij zijn op zoek naar die pelgrims!
Wens je samen met pelgrims over heel Vlaanderen 
pelgrimsliederen te zingen? 
Wens je aan te sluiten bij een enthousiaste groep zan-
gers en zangeressen? 
Wens je door het zingen van pelgrimsliederen de pel-
grimszegen en het feest van Sint-Jakob een muzikaal 
tintje te geven? 
Antwoord je een tot driemaal ja op deze vragen, sluit 
dan zeker aan bij het pelgrimskoor Adalard van Au-
brac onder leiding van dirigent Johan De Ridder.

Twee jaren stond het pelgrimskoor Adalard van Aubrac 
door de coronapandemie op non-actief. Dit betekent 
dat de stemmen van de koorleden terug moeten ge-
smeerd worden en dat de liederen grondig herhaald 
worden op de eerste repetitie. Het is dus een ideaal 
moment voor nieuwkomers 
om aan te sluiten. En jullie 
worden gegarandeerd met 
open armen en een warm 
pelgrimshart ontvangen. 

Wat staat er op het programma dit jaar? 

Op zaterdag 14 mei (van 10 tot 14 uur) is de eerste 
repetitie van dit werkjaar gepland in het Sint-Bar-
baracollege in Gent. Broodjes en drank voor ’s mid-
dags worden voorzien. Ook de partituren van de pel-
grimsliederen zullen klaarliggen. 

Op zaterdagvoormiddag 4 juni luisteren we de 
eucharistieviering op in de Onze-Lieve-Vrouw van 
Goede Bijstandkerk in Brussel, voorafgaand aan de 
traditionele processie van het Sint-Jakobsbeeld naar 
de Kapellekerk. 

Op zaterdag 2 juli is de tweede repetitie gepland en 
op maandag 25 juli luisteren we de eucharistieviering 
van het feest van Sint-Jakob op. 

Meer informatie kan je krijgen via mail bij Claudine 
Lybaert: pelgrimskoor@compostelagenootschap.be.

Het pelgrimskoor Adalard Van 
Aubrac tijdens de pelgrimszegen 

van 2019 in de Sint-Rombouts-
kathedraal in Mechelen.  
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mailto:pelgrimspaden@compostelagenootschap.be
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de PelGRim

Gezocht: redacteur voor de Pelgrim 

Samen met de website en de ¡Hola! zorgt De Pelgrim voor verbinding in onze ver-
eniging. In het tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt delen leden hun ervaringen 
over hun Santiagotochten en doen ze inspiratie op voor nieuwe. Daarnaast helpt De 
Pelgrim onze leden het verhaal te ontdekken achter de Jakobswegen en de tradities 
die ermee verbonden zijn.

De redactie van De Pelgrim bestaat uit een kleine ploeg van vrijwilligers die geboeid 
zijn door de camino. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een redacteur.

Taak:
•	 Ingezonden	bijdragen	redigeren;
•	 Voorstellen	en	formats	bedenken	voor	nieuwe	bijdragen;
•	 Zelf	bijdragen	aanleveren.

Vereisten:
•	 Uitstekende	beheersing	van	de	Nederlandse	taal.
•	 Je	bent	vertrouwd	met	het	hedendaagse	pelgrimeren	langs	de	Jakobswegen.	
 Een brede cultuurhistorische belangstelling is zeker een pluspunt.
•	 Je	hebt	voeling	met	wat	er	binnen	het	Vlaams	Compostelagenootschap	gebeurt.
•	 Je	beschikt	 over	goede	 communicatieve	 en	 redactionele	 vaardigheden	en	 een	

‘goede pen’.
•	 Je	werkt	graag	samen	in	team,	je	bent	creatief	en	staat	open	voor	nieuwe	ideeën.

Heb je interesse of ken je iemand die deze functie zou kunnen vervullen? Of heb je 
nog vragen? Stuur dan een mailtje naar Dirk Aerts, hoofdredacteur van De Pelgrim, 
via depelgrim.redactie@compostelagenootschap.be.
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WeRKGRoeP hoSPiTaleRoWeRKinG
mechelen, zaterdag 2 april 
inspiratiedag voor kandidaat-hospitaleros

Op zaterdag 2 april vindt in het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen van 
9.30 tot 16 uur een inspiratiedag voor kandidaat-hospitaleros plaats. Het Cen-
trum is gelegen aan de Frederick de Merodestraat 18 in Mechelen.

Wil je hospitalero worden? Waarom wil je hospitaleren? Wat wordt er van jou 
verwacht als hospitalero? In welke albergues kan je terecht? Op deze eerste 
inspiratiedag voor kandidaat-hospitaleros krijg je een antwoord op je vragen.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 9.30 u.: Onthaal met koffie
10.00 u.: Welkom, programma en voorstelling werkgroep
10.20 u.: Verwachtingen, beweegredenen en spirit(ualiteit) van de hospitalero
11.00 u.: Overzicht herbergen: soorten
11.15 u.: Wat moet je vooraf weten als kandidaat-hospitalero?
12.30 u.: Picknick
13.15 u.: Wat doe je als hospitalero in bepaalde (moeilijke) situaties?
14.00 u.: Ervaren hospitaleros vertellen: een dag van de hospitalero in de herberg 
    in Los Arcos, in Vézelay, in Le Puy-en-Velay, in Augy
15.30 u.: Rondvraag en evaluatie
16.00 u.: Einde

Schrijf je hier in tot en met maandag 31 maart. De deelname is kosteloos. Enkel 
leden kunnen inschrijven. Je dient dus in te loggen. Om organisatorische rede-
nen is het aantal deelnemers beperkt tot 25. Schrijf dus snel in.
Nog vragen? 
Stuur een e-mail naar hospitalerowerking@compostelagenootschap.be.

Hospitaleros van het Vlaams Compostelagenootschap aan de slag in de pelgrimsherberg van Los Arcos. 
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/inspiratiedag-kandidaat-hospitaleros/
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nieuWS Van heT GenooTSChaP

infopunt in mechelen (op afspraak)

Gelukkig hebben we ondertussen belangrijke coronaversoe-
pelingen gehad en hebben we het afsprakensysteem en de 
werkwijze van het Infopunt in Mechelen daaraan aangepast. 
In april 2022 zijn we elke zaterdag open van 10 tot 15.30 uur. 
Er dient echter een afspraak gemaakt te worden. Bij een be-
zoek dien je uiteraard de vigerende coronamaatregelen te 
respecteren.

Afspraken zijn mogelijk in de voor- of namiddag. Voor alle 
recente informatie over de situatie van in het Infopunt in Me-
chelen kan je steeds terecht op de website (klik hier). Er zullen 
dan twee informanten met stapervaring en een met fietser-
varing aanwezig zijn. De plaats van afspraak is het Diocesaan 
Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen.

Kom zeker niet zonder vooraf een afspraak te boeken. Dat kan 
op de website (klik hier).

Virtueel infocafé
Het Virtueel Infocafé was een tussen-
tijdse noodoplossing om tijdens de 
pandemie toch informatie te kunnen 
verstrekken. Omdat die noodoplos-
sing in de nabije toekomst niet meer 
nodig is, wordt ze vanaf einde maart 
afgeschaft.

info vrijwilligers
Voor info over de vrijwilligers van het 
Infopunt in Mechelen en hun camino-
expertise ga je op de website naar de 
pagina van het Infopunt (klik hier). Op 
die pagina staan onderaan bij elke inf-
opunter – 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 pel-
grimsweg. 

Info vragen over de camino’s? Op de 
website eindigt het lijstje met de er-
varing van de medewerkers altijd met 
zijn/haar e-mailadres. Een enkele keer 
staat er ook een telefoonnummer. Je 
kan dus ook gewoon vragen stellen 
door een mailtje te sturen.

Heb je nog vragen voor het Infopunt, 
mail dan naar infopunt@compostela-
genootschap.be. Of wil je zelf je erva-
ring als pelgrim delen, lees dan meer 
over de werkgroep Infopunt.

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:

zaterdag 2 april 2022: Rene Henquet, Marc Fredrickx 
en	Willy	Beyers;

zaterdag 9 april 2022: Alex Cusse, Emiel De Smedt, 
Madeleine	Pinxten	en	Jean	Smeets;

Paaszaterdag 16 april 2022: Infopunt gesloten.

zaterdag 23 april 2022: Richard Anthone, Jos Helsen 
en José Maes;

zaterdag 30 april: Dirk Vermeiren, Alex Cusse 
en Dees Van Caeyzeele.
De schuingedrukte namen zijn van de mensen met fietsexpertise.
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https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
mailto:infopunt@compostelagenootschap.be
mailto:infopunt@compostelagenootschap.be
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-infopunt/infopunt-kandidaat-stellen/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-infopunt/infopunt-kandidaat-stellen/
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 ’t Genootschap - afdelingen

De afdeling Limburg organiseert een geleide 
wandeling in Munsterbilzen op zaterdag 23 
april van 10 tot 14 uur. Vertrekpunt: het Wa-
terplein in Munsterbilzen, Waterstraat 1.

“Door de ogen van de geoefende gids zie 
je altijd ietsje meer.” Dat is voor de organi-
satoren van deze wandeling de reden om 
dit schitterende natuurgebied van ruim 450 
ha bos, visvijvers, moerassen en grasland te 
verkennen met natuurgids en pelgrim Jan 
Vandegoor. Als medewerker van Natuurpunt 
is hij als geen ander vertrouwd met dit ge-
bied op de grens van het Kempisch plateau 
en vochtig Haspengouw. Een gebied met 
een enorm rijke fauna en flora waaronder 
zeldzame planten als wilde gagel, mannetje-
sereprijs en het paarbladig goudveil langs de 
Zutendaalbeek, een van de vijf beken die in 
dit gebied uitmondt in de Munsterbeek, die 
op haar beurt een aantal kilometers verderop 
opgaat in de Demer. Hier gedijen de das, de 
bever en de boommarter uitstekend en ver-
der is deze biotoop de broedplaats voor ruim 
80 soorten broedvogels.

Behalve fauna en flora herbergt dit gebied 
ook een rijke cultuurhistorie met o.a. de Sint-
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aFdelinG limBuRG
munsterbilzen, zaterdag 23 april
Wandelen in het munsterbos en kasteeldomein Groenendaal

Amorkapel en de Kapel Geheim Leger. Ma-
jestueus, verscholen in een prachtig stukje 
natuur kunnen we een glimp opvangen van 
het niet voor publiek toegankelijke kasteel-
domein Groenendaal. Luister naar wat de 
gids over de historie van dit 18de-eeuwse 
classicistische gebouw met zijn Engels park 
te vertellen heeft en laat vervolgens je ver-
beelding op hol slaan en droom van wat er 
zich aan de binnenkant afspeelt.

Omstreeks 16 uur worden we uit onze droom 
gewekt voor het einde van de wandeling. 
Wellicht een droomillusie armer, maar beslist 
een natuurervaring en -beleving rijker met 
betrekking tot een uniek stukje natuur van 
het Nationaal Park Hoge Kempen.

Denk eraan je eigen picknick mee te nemen, 
want er wordt onderweg geen horecagele-
genheid aangedaan. Er is wel een lunchstop 
met gratis soep, thee en koffie.

Heb je extra inlichtingen nodig, mail dan naar
afdelinglimburg@compostelagenootschap.
be. Het aantal deelnemers is beperkt tot 40. 
Deelname is gratis. Een donativo mag. Schrijf 
je hier online in tot en met woensdag 20 april.

Doorkijkje naar een van de negen vijvers die het Munsterbos rijk is.

Neem even de tijd om al die schitterende bomen te bewonderen.  

mailto:afdelinglimburg@compostelagenootschap.be
mailto:afdelinglimburg@compostelagenootschap.be
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/gegidste-wandeling-in-het-munsterbos-en-kasteeldomein-groenendaal/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/gegidste-wandeling-in-het-munsterbos-en-kasteeldomein-groenendaal/
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aFdelinG BRuGGe-KuST
Brugge, zaterdag 23 april
langs Brugse groene vesten en kerken

De afdeling Brugge-Kust organiseert op zaterdag 23 april 
van 13.30 tot 17.15 uur een wandeltocht langs het Brugs 
religieus erfgoed. Samenkomst op het Stationsplein. 
Brugge is bekend om zijn talrijk en interessant religieus 
erfgoed. Samen met Suzy, lid van ons Genootschap en 
stadsgids, bezoeken we drie minder bekende kerken van 
Brugge, elk met een apart verhaal en verborgen schatten.

Zo is er de Sint-Annakerk. Wat dacht je van het aller-
grootste schilderij in Brugge, een ontroerende neo-
gotische kruisweg en verbluffend houtwerk? Details 
genoeg, dus valt er veel boeiends te ontdekken en te 
vertellen. We bezoeken eveneens de Karmelietenkerk 
en de Sint-Gilliskerk.

Bij aanvang wandelen we 2,5 km langs de ontspannende 
groene vesten. De 2,5 km wandeling door de stad verloopt 
langs kleinere straatjes. De drie kerken liggen allen in buiten-
wijken van de stad. Op het einde stappen we opnieuw 2,5 
km langs het mooiste stuk van de groene vesten. Maar je kan 
telkens ook kiezen voor busvervoer met De Lijn.

Vanaf 13.15 uur spreken we af aan de voorzijde van het 
station van Brugge (bij de draaideur). Het einde is voorzien 
omstreeks 17.15 uur bij ons vertrekpunt. De totale wandelaf-
stand bedraagt 7,5 km.Heb je extra informatie nodig? 
Mail naar afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.

Schrijf je hier in tot en met zondag 17 april. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 20. Zijn er meer inschrij-
vingen? Dan plannen we een extra dag op zaterdag 
30 april. De deelname kost 5 euro per persoon. Dat 
bedrag dien je ten laatste tegen maandag 18 april te 
storten op de rekening van het Vlaams Compostela-
genootschap Afdeling Brugge-Kust.

Het rijke interieur van de Sint-Annakerk

Karmelietenkerk

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/groene-vesten-drie-kerken/
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afdeling Brugge-Kust kijkt terug op kaas- en wijnavond

Voor de afdeling Brugge-Kust werd de kaas- en wijnavond, met 
de presentatie ‘Op weg naar Santiago … Hoe begin ik eraan?’, 
een succes.

Op 19 februari 2022 waren de coronaregels nog stevig van tel en 
toch kwamen een 40-tal pelgrims af om in een gezellige sfeer te 
genieten van een heerlijk bord met diverse soorten kaas.

Na de maaltijd keek iedereen uit naar wat het grote scherm zou 
brengen en volgde een boeiende uiteenzetting waarin toekom-
stige en huidige pelgrims op weg werden geholpen om hun 
dromen waar te maken. 

Welke via’s of camino’s zijn mogelijk?
Ik heb twee weken … Welke mogelijkheden heb ik?
Ik heb maar een week en ik vier weken …
Neem ik best de weg langs Tours of Vézelay of Le Puy-en-Velay?
Zijn er voldoende slaapmogelijkheden op de Camino del Norte?
Hoe breng ik mijn fiets naar huis?
Nog een pak andere vragen en bedenkingen …

De deelnemers spraken er hun verwondering uit over wat ze al-
lemaal konden vinden op de website van het Vlaams Compos-
telagenootschap. Volgend jaar plant de afdeling opnieuw zo’n 
avond. Een 40-tal pelgrims genoot van een heerlijke tafel en een interessante uiteenzetting. 
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In het Emmaüshuis in Aalst wordt op vrijdag 29 april 
om 20 uur de film ‘Wie ben jij: rechter, ridder of pel-
grim van het Lam Gods?’ gedraaid. 

Met dit documentaire filmproject is de afdeling Gent 
van het Genootschap te gast bij de afdeling Zenne-
Dender. De film beschrijft de interactie tussen de zo-
genaamde ‘aardse’ panelen van het Lam Gods (1432) 
van de gebroeders van Eyck. 

Ludo Collin – rector van de Sint-Baafskathedraal – 
opent met enkele interessante inzichten over de 
panelen van het Lam Gods. Willem De Pauw – raads-
heer bij het Hof van Beroep in Gent – legt historische 
verbanden tussen pelgrimeren en rechtspraak, en 
Peter 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 me-
cenassen Joos Vijd en Elisabeth Borluut tot leven. Een 
volkse kwinkslag met hier en daar een streepje Gents 
dialect (met ondertiteling) vormen de kers op de 
taart. Deze anderhalf uur durende film is de bijdrage 
van de afdeling Gent aan het ‘Van Eyckjaar’.

aFdelinG zenne-dendeR

aalst, vrijdag 29 april
Film – Wie ben jij: rechter, ridder of pelgrim van het lam Gods?

Kom je kijken naar deze film op groot scherm in 
de sfeervolle koorzaal van het Emmaüshuis, Louis 
D'Haeseleerstraat 17 in Aalst? 
Schrijf je online in (klik hier) tot en met donderdag 
27 april. Een ticket kost 10 euro. Vergeet niet het to-
taalbedrag van je bestelling ten laatste op vrijdag 
29 april over te schrijven. 
Heb je nog vragen, stuur dan een bericht naar 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be.

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/film-lam-gods/
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Kom dan mee wandelen in een van de vijf of-
ficiële stiltegebieden die Vlaanderen rijk is, nl. 
het stiltegebied Zwarte Put in Zutendaal. Je 
vindt er oude cultuurlandschappen, uitzonder-
lijke natuurwaarden en veel rust. Er is ruimte 
voor artistieke expressie en reflectie. De stilte-
stenen en zwerfstenen met poëtische teksten 
van o.a. Leonard Nolens, Jeroen Brouwers en 
Willem Vermandere, zijn daar mooie voorbeel-
den van.

Door in stilte te wandelen hoor je meer, zie je 
meer, voel je meer, proef je meer, rondom jezelf, 
maar ook in jezelf. We maken een luswandeling 
van ca. 14 km in relatieve stilte. Af en toe praten 
mag best! Even tijd maken voor jezelf in het bij-
zijn van anderen, niet afgeleid door gesprekken 
of de drukte en de verhalen in ons hoofd. Even 
niet denken aan beslommeringen in het leven, 
aan problemen, het verleden of de toekomst. 
Onderweg pauzeren we af en toe voor een 
deelmoment of voor een korte aandachtsoe-
fening die je helpt om echte voeling te krijgen 
met de natuur, ook met je innerlijke natuur.

aFdelinG limBuRG
zutendaal, zaterdag 30 april
Stiltewandeling in natuurgebied ‘zwarte Put’ in zutendaal

Voel je je aangesproken? Kom dan op zaterdag 
30 april om 10.30 uur naar de parking Kievits-
weg (onmiddellijk rechts na S-bocht richting 
Gellik) in Zutendaal. De wandeling eindigt om 
16 uur. 

Voorzie stevig schoeisel en kies voor kleding 
waarmee je ook even op de grond kunt zitten. 
Zet bij de aanvang van de wandeling je smart-
phone uit. Voor een keer zijn honden niet wel-
kom op de wandeling. Tijdens de wandeling 
doen we geen horecavoorziening aan. Er is wel 
een middagstop voorzien om je meegebrachte 
lunch te gebruiken. We zorgen voor soep, kof-
fie en thee.

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

En inschrijven is uiteraard nodig, want het aan-
tal deelnemers is beperkt tot 20. Deelname is 
gratis. Een donativo mag. Schrijf je hier online 
in tot en met woensdag 27 april. 
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Een van de zeven ‘stiltestenen’ die de wandelaar op ‘Het pad der zinnen’ tegenkomt. 
Hier met een tekst van Vlaamse dichter Bernard Dewulf.

Vertraag, vertraag, vertraag je stap, stap trager dan je hartslag vraagt. 
Verlangzaam. Verlangzaam. (Leonard Nolens)

Voel jij ook regelmatig dat de stress de overhand neemt?
Wil je graag meer rust ervaren in je hoofd?
Hou je van de natuur en wil je jezelf wat ‘kwaliteit-tijd’ cadeau doen?

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/stiltewandeling-in-natuurgebied-zwarte-put-in-zutendaal/
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Op vrijdag 13 mei, van 20 tot 22 uur, houdt dr. Peter 
Verstraeten in het Emmaüshuis, Louis D’Haeseleerstraat 
17, in Aalst een lezing over de romaanse kunst op en 
langs de camino.

Dr. Verstraeten is longarts geweest in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis in Aalst. Hij is enorm geboeid door de 
romaanse kunst, en is nog steeds op zoek naar romaanse 
kunst in Frankrijk, Spanje en Italië. Hij is ook een enthou-
siast spreker en wil graag pelgrims naar Compostela la-
ten kennismaken met de romaanse kunst. Na deze lezing 
zullen ze ongetwijfeld meer kunnen genieten van de ro-
maanse kunst op de camino.

aFdelinG zenne-dendeR 

aalst, vrijdag 13 mei
lezing: Romaanse kunst op de camino en omwegen

In zijn lezing gaat het voornamelijk over de romaanse 
architectuur (kerkjes, abdijen en kathedralen) en de ro-
maanse beeldende kunst (kapitelen en timpanen). Het 
is geen simpele opeenvolging van beelden en foto’s. Dr. 
Peter Verstraeten plaatst het geheel onmiddellijk in een 
historische context: hij gaat uitgebreid in op de reden 
waarom er zo een explosie van romaanse kerken was. 
Ook de diverse invloeden van andere culturen en stijlen 
op die romaanse kunst worden toegelicht. Hij geeft uit-
leg bij de soms moeilijk te interpreteren betekenis van 
diverse kapiteel- en timpaanbeelden.

Het Compostelagenootschap verkoopt het boek ‘Ont-
moeting met de romaanse kunst langs de wegen en 
zijwegen naar Santiago de Compostela’ van Adriaan De 

Roover (uitgave van het Vlaams Compostelagenoot-
schap) ter plaatse tegen een verminderde prijs.
Iedereen is welkom. De inkom bedraagt 10 euro en de 
opbrengst van de avond gaat naar de afdeling Palliatieve 
Zorgen van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst.

Heb je nog extra inlichtingen nodig, stuur dan een e-mail 
naar afdelingzennedender@compostelagenootschap.be 
of bel naar 0473 95 25 85.

Schrijf je hier online in tot en met woensdag 11 mei. 
Vergeet ook niet je bijdrage over te schrijven op bank-
rekeningnummer BE16 0017 0228 9574 van het Vlaams 
Compostelagenootschap – afdeling Zenne-Dender met 
vermelding van ‘Romaanse kunst’.

mailto:afdelingzennedender@compostelagenootschap.be
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/romaanse-kunst-op-de-camino-en-omwegen/


¡HOLA! nr. 141 - april 202216

De jaarlijkse fietstocht door een mooi stukje Limburg 
gaat dit jaar door op zaterdag 14 mei 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 fietspelgrims. De 
deelnemers toonden zich heel enthousiast en vroegen 
om een herhaling. Daarom besloten we jaarlijks een 
fietstocht aan te bieden. Voor pelgrims die nog twijfe-
len of zij bicigrino willen worden, is dit een mooie ge-
legenheid 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 11 mei.
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aFdelinG limBuRG
Genk, zaterdag 14 mei
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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aFdelinG limBuRG
Tongeren, zaterdag 21 mei
Pelgrimage naar maria in Tongeren

Op 21 mei vinden gedurende een hele dag bede-
vaarten plaats naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in 
Tongeren. Deelnemers komen samen aan het VIIO Hu-
maniora aan de Sint-Truidensteenweg 17 in Tongeren. 
Vandaar gaat het naar verschillende startplaatsen voor 
de bedevaart. 

Deze tocht door het mooie Jekerdal vertrekt vanuit 
verschillende startplaatsen naar Maria, Oorzaak Onzer 
Blijdschap, in de basiliek van Tongeren. De basiliek is 
het oudste Mariaheiligdom ‘aan deze zijde van de Al-
pen’. Nadat eind 19de eeuw de paus het miraculeuze 
beeld van Maria liet kronen, ontstonden bedevaarten 
naar Tongeren. In 2009 startten Tongerse Compos-
telapelgrims met een uitgewerkte pelgrimage vanuit 
verschillende vertrekplaatsen. Jaarlijks vinden deze 
bedevaarten op de vierde zaterdag van mei plaats. Het 
Compostelagenootschap, afdeling Limburg, nodigt 
telkens pelgrims uit om in deze mooie en zinvolle tocht 
mee te stappen.

De tocht in groep met gids vertrekt in ‘s-Gravenvoeren. 
Onderweg kan je op vier plaatsen instappen: Maas-
tricht, Eben-Emael, Bassenge en Glons. Maar je kunt 
de tocht ook individueel doen. Gpx-bestanden zijn 
beschikbaar vanaf 20 mei a.s. op www.partnerwalk.be.
Een pelgrimszegen is voorzien op elke vertrekplaats. 
Je kan er met je eigen vervoer naartoe of met een bus 
(gratis!) die vertrekt vanaf het VIIO in Tongeren. 

Vertrekplaatsen: ‘s-Gravenvoeren (Mariakapel, Klin-
kenberg);	Maastricht	(Onze-Lieve-Vrouweplein);	Eben-
Emael	 (Fort);	 Bassenge	 (Onze-Lieve-Vrouwegrot);	
Glons (Rue Lulay, Ecole Du Sacré-Cœur).

De bus vertrekt om 6, 8.45, 10, 12 en 13.30 uur. 
De tochten starten om 6.45, 9.30, 10.30, 12.30 en 14 uur 
en de afstanden bedragen respectievelijk 45, 32, 23, 15 
en 10 km. 

Om 18.00 uur zijn alle deelnemers uitgenodigd voor de 
afsluitende pelgrimsmis in de Onze-Lieve-Vrouwebasi-
liek met een passage langs het genadebeeld ‘Oorzaak 
Onzer Blijdschap’.

De deelnameprijs aan de pelgrimage bedraagt 2 euro 
(leden wandelclub 1,50 euro), te betalen bij vertrek 
aan de startplaats aan het VIIO. Vanuit het VIIO kun je 
gratis per autocar naar de verschillende vertrekplaat-
sen van de pelgrimage.
Inschrijven is verplicht. Doe dat liefst vóór 10 mei bij 
Jean-Pierre Houben via mobiel 0471 42 13 20 of online 
via www.partnerwalk.be.

Voor meer info kan je terecht bij Jean-Pierre Houben 
– 0471 42 13 20, Rina Groven – 0478 50 06 97 en Rik 
Roeffelaer – 0476 68 46 33.
Of stuur een e-mail naar:
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.

Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren
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aFdelinG KemPen

Kalmthout, zaterdag 21 mei
Wandeling met picknick in de Kalmthoutse heide

De afdeling Kempen organiseert een ontspannende wan-
deling in de Kalmthoutse Heide. Misschien is dit het mo-
ment voor wie iets meer wil weten over het pelgrimeren. 
Voldoende ervaren pelgrims zullen je te woord staan. 

Op zaterdag 21 mei word je om 12 uur verwacht op de par-
king aan de Vroente, waar we starten met een picknick. Om 
13 uur start een wandeling van 8,5 km door de heide. Het 
einde is voorzien rond 17 uur. Na de wandeling is er tijd om 
je dorst te lessen in de Heidehoeve. 

Breng je eigen picknick en goede wandelschoenen mee. Af-
spraak aan De Vroente, Putsesteenweg, 129 in Kalmthout. 
Inschrijven tot 18 mei via de website (klik hier).
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandeling-met-picknick-in-de-kalmthoutse-heide/
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aFdelinG zenne-dendeR

namen, zaterdag 21 mei
Kennismaken met namen

Op zaterdag 21 mei 2022 wandelt de af-
deling Zenne-Dender in de sporen van 
Sint-Jakob door de stad Namen.
Samenkomst is om 9.45 uur aan het sta-
tion van Namen, Place de la Station. Raad-
pleeg de NMBS-dienstregeling om tijdig 
in Namen te zijn.

In de voormiddag volgen we het Sint-Ja-
kobspad onder begeleiding van een Ne-
derlandstalige gids. Zij vertelt ons de ge-
heimen van de stad, de legende, de Tour 
Saint-Jacques en de Église Saint-Jacques.

‘s Middags gebruiken we het middag-
maal – voorgerecht, hoofdgerecht en 
dessert – in een plaatselijk restaurant. 
Voor het hoofdgerecht kunnen we kiezen 
tussen een vleesgerecht en een vegeta-
risch gerecht. Opgelet! Maak hiervoor bij 
je inschrijving de juiste keuze.

In de namiddag bekijken we vanop het 
terras van het cultureel huis Le Delta, 
de stad, de citadel en de samenvloeiing 
van de Samber en de Maas. We wande-
len  langs de oever van de Samber en 
het oude stadscentrum naar het Musée 
Provincial des Arts Anciens du Namurois 
(MAAN) om er de prachtige, permanente 

Église Saint-Jacques de Namur

collectie te bezichtigen. Deze bevat onder 
meer de Kerkschat van Oignies, een van 
de zeven wonderen van België. We kun-
nen er ook de schrijn van Sint-Jakob aan-
schouwen. Heb je nog extra inlichtingen 
nodig, stuur dan een e-mail naar afdeling-
zennedender@compostelagenootschap.
be of bel naar 0473 95 25 85.

Inschrijven kan hier online tot en met vrij-
dag 6 mei. Vergeet niet het totaalbedrag 
ten laatste op die dag over te schrijven op 
bankrekeningnummer BE16 0017 0228 
9574 van het Vlaams Compostelagenoot-
schap – afdeling Zenne-Dender met ver-
melding van ‘Wandeling Namen’. Dan pas 
is je inschrijving definitief. 

https://www.belgiantrain.be/nl/travel-info/current/current-departure-times
mailto:afdelingzennedender@compostelagenootschap.be
mailto:afdelingzennedender@compostelagenootschap.be
mailto:afdelingzennedender@compostelagenootschap.be
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/namen-in-de-sporen-van-sint-jakob/
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als je weg lang is

Als je weg lang is
hou dan op tijd eens halt.
Zie achterom
hoever je al bent,
én kijk vooruit
om bij te sturen, 
om de richting te bepalen,
om je te her-oriënteren
op de etappe van morgen.

Sta op tijd eens stil
om te weten waar je staat,
om zicht te krijgen op je leven,
op je unieke plaats onder mensen,
op je eigen onvervangbare taak
in de kleine
en de grote wijde wereld.

Sta op tijd eens stil,
al was het alleen maar
om tot rust te komen,
om nieuwe krachten te verzamelen, 
om met volle teugen te genieten
van het goede,
om verbondenheid te vieren.

Als je de haltes voorbijloopt
zie je op de duur
de weg niet meer.
Je loopt leeg
of je holt door
als een dolgedraaide machine.

Carlos Desoete
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 
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Zuurstof voor de Ziel

Camino naar Pasen
We begonnen aan een stevige tocht.

Pasen is de bestemming.
Zes weken zijn we onderweg.
Uitdagend en confronterend.
Vasten is een gedurfde tocht!

Regelmatig staan we stil
om ons te bevragen, om te reflecteren.

Wat voedt me als christen?
Wat geeft me inspiratie?

Terug naar de essentie gaan.
Opnieuw de tien wegwijzers ontdekken

die de richting aangeven
naar het Beloofde Land.
Gods droom voor ons.

 
Bewerkte tekst van Broederlijk Delen

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
https://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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langs de vuurtorens van de Costa da morte

De Camino de los Faros, in de volksmond beter bekend 
als ‘O Camiño dos Faros’, is een prachtige wandelroute die 
langs een groot deel van de Costa da Morte loopt in het 
noordwesten van Galicië. Het gaat hier niet om een Ca-
mino de Santiago in de strikte zin, maar de route kan een 
alternatief vormen voor de Camino Inglés. Deze Camino 
de los Faros biedt een unieke kans om nader kennis te 
maken met de kust van A Coruña. Medepelgrims ga je 
er niet aantreffen, maar des te meer stranden en kliffen. 
Steeds ligt de zee aan je rechterzijde. Fout lopen is er dus 
niet bij en als afsluiter is de Cabo de Fisterra zeker niet te 
versmaden. Vanuit Finisterra bereik je na een kleine 100 
km Compostela. 

De naam Camino de los Faros dankt de route aan het feit 
dat alle vuurtorens tussen Malpica de Bergantiños en de 
kaap van Finisterra worden aangedaan. Ook al loopt de 
route langs de kust, dat betekent niet dat het een rustige 
strandwandeling wordt. 

O Camiño de los Faros kan bogen op een breed gamma 
aan landschappen met stranden, kliffen, rivieren, bossen 
en duinen. Dat alles over een afstand van 200 km, ver-
deeld over acht etappes die langs oude visserijwegen 
langs de Atlantische kust lopen. 

Aan een ritme van gemiddeld 24,5 kilometer per dag, 
kan je de charme van de Galicische kust best te voet 
ontdekken. De prestigieuze Britse krant, The Telegraph, 
omschrijft die kust als ‘gevaarlijk voor zeevaarders’, maar 
‘gewoon indrukwekkend voor wandelaars’. 

De camino langs de Costa da Morte is goed bewegwij-
zerd met groene pijlen en dito voetafdrukken op de rot-
sen. De route heeft een gemiddelde moeilijkheidsgraad 
en voor een etappe van nagenoeg 25 km wordt negen 
uur gerekend. 

De Camino de los Faros zorgt voor een unieke natuurer-
varing in onherbergzame gebieden.

Overzicht van deze Camino in acht etappes: 
Etappe 1: Malpica - Niñóns (21,3 km)
Etappe 2: Niñóns - Ponteceso (27,1 km)
Etappe 3: Ponteceso - Laxe (25,3 km)
Etappe 4: Laxe - Arou (18 km)
Etappe 5: Arou - Camariñas (23,8 km)
Etappe 6: Camariñas - Muxía (32,6 km)
Etappe 7: Muxía - Nemiña (25,3 Km)
Etappe 8: Nemiña - Finisterre (26,9 Km)
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Misschien zag je ooit op je tocht naar San-
tiago de Compostela in Obanos (net voor 
Puente la Reina) de aankondiging van het 
tweejaarlijkse mysteriespel. Wonderlijk, 
denken we dan, dat dit na eeuwen nog 
bestaat. Maar weet je dat in Rutten (Ton-
geren) er alle jaren ook een mysteriespel 
opgevoerd wordt dat te maken heeft met 
Santiago?

Elk jaar op 1 mei – behalve de twee voor-
bije coronajaren - wordt in Rutten het 
Sint-Evermarusspel opgevoerd. Everma-
rus, een Friese edelman, ging rond het 
jaar 700 met zeven metgezellen naar 
Compostela om er Sint-Jakob te vereren. 
Op de terugweg werden ze allen in Rut-
ten vermoord. Deze moord wordt in Rut-
ten uitgebeeld in het decor van de ‘heilige’ 
weide, nabij de cirkel van de acht bomen, 
de ‘heilige bron’ en de Evermaruskapel. 
Verwacht geen zitplaatsen: men staat of 
zit rond en op de weide. De respectieve-
lijke rollen worden door de dorpsbewo-
ners gespeeld, of beter nog, beleefd. Twee 
‘wildemannen’ leiden het verhaal in. Acht 
Ruttenaren kruipen in de huid van de pel-
grims die na een gevecht zullen sterven. 
Volgens strikte regels gaan de rollen over 
van vader op zoon. Acht engelen, meisjes 
uit het dorp, waken over hen. Andere Rut-

tenaren nemen te paard de kleurrijke rol 
op van roofridder Hacco en zijn trawan-
ten, de Haccouren, die op zoek zijn naar 
de christenhonden, Evermarus en zijn 
gezellen, om hen te doden. In soms spec-
taculaire lijf-aan-lijfgevechten moeten de 
pelgrims het onderspit delven. Er werd 
hier decennia geleden nog een span-
nend einde aan gebreid: één pelgrim kan 
ontsnappen en we maken dus nog een 
kleurrijke en spectaculaire achtervolging 
mee. Voor dit gevecht gaat het publiek 
mee naar ‘de zwarte weide’ waar Ruttena-
ren elkaar bevechten tot de ontsnapte 
pelgrim gedood wordt. Spannend, volks, 
maar met eerbied voor de traditie en ‘hun 
heilige’. 
Met respect voor het verleden en voor 
de eigenheid van de gewone Ruttenaren 
waakt men over het originele concept. 
Verwacht dus geen strakke regie, wel een 
volkse en doorleefde uitvoering. De tekst 
die de Ruttenaren gebruiken is de in 1924 
hertaalde tekst, die door de duiding van 
de lector voor ons beter begrijpelijk is. 
Dit mysteriespel, enig in onze streken, is 
het hoogtepunt van 14 dagen vol sym-
boliek. Op 21 april start in Rutten de no-
veen voor de heilige met een dagelijks 
rozenkransgebed. Op 30 april wordt het 
beeld van Evermarus van de kapel naar 

de kerk gebracht. En op 1 mei is er na de 
mis van 9 uur, weer met eigen teksten, om 
10.30 uur de kleurrijke processie door het 
dorp. Naast alle spelers van het myste-
riespel, zowel Evermarus en zijn gezellen 
als de vele kleurrijke ruiters, zijn hier ook 
pelgrims welkom. Om 14 uur begint het 
Evermarusspel. De dag eindigt met het 
lof in de kerk, waarin de Haccoeren ver-
giffenis vragen voor het vermoorden van 
Evermarus en zijn gezellen. Nadien begint 

PelGRimSnieuWS

het Sint-evermarusspel in Rutten, een mysteriespel met pelgrimsroots

het octaaf van Evermarus om op 8 mei af 
te sluiten met het terugbrengen van het 
beeld naar ‘zijn’ kapel. 
Als Compostelapelgrim moet je dit zeker 
een keer in je leven meemaken.
En wil je als pelgrim mee opstappen in de 
processie? Er is plaats voorzien voor leden 
van ons Compostelagenootschap. Graag 
in pelgrimskledij, deels azuurblauw en 
met rugzak en schelp. Zo herkennen we 
elkaar!
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ecoperegrino, iets voor jou?

“Que el camino deje huella en ti. No tú 
en él.” “Moge de camino bij jou een spoor 
achterlaten. En niet andersom.” (vrij ver-
taald)

Met deze niet mis te verstane boodschap 
tracht een aantal overheidsinstanties sa-
men met enkele verenigingen voor mi-
lieubescherming, waaronder het promi-
nente Ecoembes, pelgrims een geweten 
te schoppen om zwerfvuil van de camino 
te weren.

Dat blijkt hard nodig, want er zwerft 
nogal wat afval op de camino’s, niette-
genstaande er in de periode juni tot sep-
tember vorig jaar 117 ton aan afval door 
pelgrims werd gedeponeerd in daarvoor 
bestemde containers in albergues die 
aan het project ter voorkoming van afval 

meewerkten. Zo kon deze ‘berg’ bestaan-
de uit 33 ton plasticverpakkingen en 84 
ton papier en karton volledig gerecy-
cleerd worden.

Pelgrims die zich willen profileren als 
ecoperegrino kunnen een zogenaamde 
‘compostela del ecoperegrino’ verdienen 
door een drietal speciale stempels te 
verzamelen, die door de deelnemende 
albergues verstrekt worden aan pelgrims 
die hun gescheiden afval in de containers 
van deze albergues deponeren.

Het volstaat dan om een foto van deze 
drie stempels op Twitter of Instagram 
te posten onder de #Ecoperegrino. Voor 
elke correcte post committeren de in-
stanties zich een boom te planten. Dat dit 
geen loze belofte is, blijkt uit een bericht 

in La Voz de Galicia, 
waarin melding wordt 
gemaakt van de aan-
plant van 650 eiken in 
de provincie Ponteve-
dra, het resultaat van 
evenzoveel ecopere-
grinos die afgelopen 
jaar hun compostela 
del ecoperegrino ver-
wierven.

Ecoperegrinos kunnen 
spijtig genoeg al snel een 
rijke oogst verzamelen. 

Cinema Camino gaat door

Het filmfestival Cinema Camino, tweede 
editie, vindt plaats op zondag 24 april 
2022	 in	 Utrecht.	 Na	 twee	 keer	 noodge-
dwongen uitstel gaat het filmfestival 
dan toch door. Het festival is een vervolg 
op het succesvolle festival in 2017. In 
het	Louis	Hartlooper	Complex	in	Utrecht	
wordt die dag een diversiteit aan pel-
grimsfilms vertoond. In drie zalen en in 
negen filmblokken zullen merendeels re-
cente documentaires en speelfilms over 
diverse pelgrimstochten en verschillende 
vormen van pelgrimeren te zien zijn. De 
films worden ingeleid door filmmakers, 
wetenschappers en experts uit verschil-
lende disciplines. Cinema Camino is een 
initiatief van de Camino Academie en het 
Nederlands Genootschap van Sint-Jacob, 
in samenwerking met het Louis Hartloo-
per Complex.
De kaartverkoop vindt plaats via de web-
site van het Louis Hartlooper Complex 
en start op maandag 4 april (vanaf 18.00 
uur). De ticketprijs bedraagt 10 euro per 
film. Zie (vanaf 4 april) op hartlooper.nl.
Op het programma staan films al ‘La voie 
lactée’ van Luis Buñuel, ‘Las peregrinas: 

women who walk’ (Sue Kenney, 85 min., 
2007, VS, Engelstalig), ‘The camino voya-
ge’ (Donal O’Ceilleachair, 97 min., 2018, 
Ierland, Engelstalig) en ‘Ich bin dann 
mal weg’ (Julia von Heinz, 92 min., 2015, 
Duitsland, Duitstalig, Engelstalig onder-
schrift), verfilming van het gelijknamige 
boek van de bekende Duitse cabaretier 
en presentator Hape Kerkeling. 
‘The Path to Nidaros’ (Hilse De Groote, 
50 min., 2017, België, Engelstalig, Ne-
derlandstalig onderschrift) is een film 
van Belgische makelij. Elk jaar besluiten 
duizenden mensen om een pauze te ne-
men in hun leven om de oude wegen te 
bewandelen. Een aantal dat steeds meer 
toeneemt. Om deze moderne ontwikke-
ling te begrijpen, reist de Belgische docu-
mentairemaakster Hilse De Groote naar 
Noorwegen om in de voetstappen van 
die pelgrims te lopen. Helemaal alleen 
overwint Hilse de uitdagingen van het 
pad, om te leren waar het allemaal om 
gaat. ‘The Path to Nidaros’ is een persoon-
lijke reis, die de schoonheid van Noorwe-
gen toont en aan de basiswaarden van 
het leven raakt.
Inleiding door Hilse de Groote (filmmaker). 
Voor het hele programma: klik hier. 

Hilse De Grootte loopt in de voetsporen van pelgrims de Olavweg. 

https://www.hartlooper.nl/
https://www.caminoacademie.nl/agenda/2022-filmfestival-cinema-camino/
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Arno Neeleman en Carola Hoogeveen 
verlieten eind september 2020 de Lage 
Landen en vertrokken naar Boadilla del 
Camino waar ze in juli van dat jaar een 
herberg hadden gekocht. Het idee om 
een herberg aan de Camino Francés te 
kopen, hadden ze pas een jaar voor de 
aankoop gemaakt, omdat ze de sfeer 
op de camino zo ontzettend bijzon-
der vonden. Toen begon een tijd van 
schoonmaak, verf- en verbouwklussen. 
Verschillende dorpelingen van 120 in-
woners van Boadilla del Camino droe-
gen een steentje bij. 

Met de herbergvergunning die ze had-
den overgenomen, mochten ze alleen 
de pelgrims die er overnachten te eten 
en te drinken geven. Om langslopende 
pelgrims van pannenkoeken en zelfge-
maakte ijsthee en taartjes te laten ge-
nieten, was een barvergunning aange-
vraagd en die kregen ze ook. 

Inmiddels hebben ze een seizoen ge-
draaid, zij het met reis- en capaciteits-
beperkingen vanwege een zekere pan-
demie. In het voorjaar kwam alles erg 
langzaam op gang, maar september 
2021 was een drukke maand, waarin het 
wijs was om je slaapplek van tevoren te 
reserveren, wat ook veelvuldig gedaan 
werd. Voor Arno en Carola is het als klei-

ne herberg met 12 slaap-
plekken alleen maar erg 
handig om van tevoren 
te weten hoeveel men-
sen er mee-eten met het 
gezamenlijke pelgrimsdi-
ner om 19 uur. Het ge-
zamenlijke avondeten 
is trouwens een van de 
favoriete momenten van 
de dag. Dan zie je de pel-
grims - die vaak in kop-
pels of alleen aankomen 
- gezellig socialiseren 
met hun medepelgrims 
en onder het genot van 
het eten en drinken hun 
verhalen en avonturen 
vertellen.

‘We zijn ons al enige tijd 
aan het voorbereiden 
op het nieuwe seizoen 
2022. Toen we onlangs 
ons gastenboek nog eens doornamen, 
werden we weer blij van alle lieve reac-
ties van degenen die hier hebben ge-
geten en geslapen. Het voelt goed om 
de pelgrims een gezonde, voedzame en 
gezellige avondmaaltijd en een goede 
nachtrust te mogen bieden,’ zegt Arno 
vanuit Juntos Albergue de peregrinos, 
Calle Mayor 7, Boadilla del Camino.

nederlandse herbergiers in Boadilla del Camino

Gezellig mag je de kleinschalige herberg van Boadilla del Camino zeker noemen. 

Meer info? Klik hier of contacteer hen: info@juntos-albergue.com / +34 682181175

https://juntos-albergue.com/
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PaS VeRSChenen

Caminho Português vanuit Porto

Bij de Duitse uitgever Conrad Stein Ver-
lag verscheen in de Outdoorreeks een 
nieuwe versie van de Caminho Portu-
guês. Wie een alternatief zoekt voor de 
Camino Francés kan misschien eens 
voor de tweede meest populaire route 
gaan. En dat is de Caminho Português. 
In de gids van Outdoor vind je de weg 
vanuit Porto naar Santiago de Compos-
tela, een route van 241 km, goed voor 
een intense pelgrimsbeleving. 

De weg gaat van Porto naar Barcelos, 
Ponte de Lima en Valença in de richting 
van het noorden. In Tui bereikt de weg 
de grens met Spanje en na Pontevedra 
ben je al snel in Santiago. In het boek 
wordt de weg gedetailleerd weergege-
ven en geeft de auteur, Raimond Joos, 
aanbevelingen voor herbergen en pen-
sions. Alle gegevens werden in voorbe-
reiding op de nieuwe druk nauwgezet 
gecontroleerd. Naast de camino door 
het binnenland, bespreekt Joos ook de 
kustweg en de voortzetting van de weg 
naar Finisterre.

Het boek kost 17,90 euro, verzendings-
kosten niet inbegrepen. 
Interesse? Klik hier.

Camino del norte en meer

Als variant op de klassieke Camino 
Francés kiezen veel pelgrims voor de 
weg langs de Spaanse noordkust, de 
Camino del Norte. Een nieuwe uitgave 
van Conrad Stein Verlag in de Outdoor-
reeks beschrijft de kustwegen, de Cami-
no del Norte en de Camino de la Costa, 
evenals talrijke varianten op dit thema, 
terwijl ook de weg naar Kaap Finisterre 
aan bod komt. De gedetailleerde weg-
beschrijving wordt geïllustreerd met 94 
kaarten op 1:100.000 en gaat uitgebreid 
in op de overnachtingsmogelijkheden. 

Alle bezienswaardigheden op de weg 
komen eveneens aan bod. Ten slotte is 
er ook algemene informatie over pel-
grimeren die bij de voorbereiding van 
de tocht nuttig kan zijn. Het boek kost 
19,90 euro (verzendingskosten niet in-
begrepen) en kan hier worden besteld.

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/portugal-spanien-jakobsweg-caminho-portugues-von-porto-nach-santiago-und-finisterre/
https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/spanien-jakobsweg-kuestenweg-camino-de-la-costa-camino-del-norte-und-beliebte-varianten/
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nieuwe gids voor Tour de Vézelay 
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Het symbool van de Tour de Vézelay is gebaseerd op de spiraal, met zijn rond-
gaande vorm. Deze vorm komt veel voor in de natuur. Denk aan sterrenstel-
sels, wervelwinden, draaikolken, hoorns, dennenappels, slakkenhuizen.
De spiraal is een symbool geworden van natuurlijke, evenwichtige groei, van 
de cyclus van leven, dood en wedergeboorte. De spiraal is ook een symbool 
van innerlijke groei. Als je bewust onderweg bent in je leven, blijf je openstaan 
voor nieuwe ervaringen, ontmoetingen en inzichten. Als je die een plek kunt 
geven in je dagelijks bestaan, maak je de cirkel rond, op een ander niveau.

De Tour de Vézelay is een rondwande-
ling van ruim 135 km, geïnspireerd 
door oude en nieuwe pelgrimswegen. 
Vézelay is een bekende halteplaats on-
derweg naar Santiago en al bijna 1000 
jaar ook zelf een belangrijke pelgrims-
bestemming.

In 2020 en 2021 was het vrij stil langs 
de pelgrimswegen naar en van Vézelay, 
door het coronavirus. De Nederlanders 
Huberta Wiertsema en Arno Cuppen 
van de Association Tour de Vézelay en 
van de pelgrimsherberg L’Esprit du Che-
min hebben die periode gebruikt voor 
enkele aanpassingen aan de Tour de Vé-
zelay, zodat die nog minder over asfalt 
gaat. Bovendien is de routebeschrijving 
verbeterd.

De nieuwe gids (de vierde herziene 
druk) is te koop via de webshop van het 
Nederlandse Genootschap (klik hier). De 
gids telt 52 pagina’s, in kleur, met ach-
tergrondinformatie, kaartjes en foto’s. 
Meer informatie vind je op de website 
van de Tour (klik hier).

Verder hebben Huberta en Arno een 
sfeerbeeld gemaakt van de Tour de Vé-
zelay. Toen ze die video naar een Franse 
vriend stuurden, schreef hij terug: “Wat 
een prachtige foto’s! Ja, we voelen ons 
echt bevoorrecht om in zo’n mooie regio 
te wonen.” De video staat op de website, 
onder ‘introductie’ (klik hier).

Huberta en Arno wensen je ‘bon chemin’. 

https://www.santiago.nl/product/tour-de-vezelay/
https://www.tourdevezelay.eu/nl
https://www.tourdevezelay.eu/nl/introductie
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langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel

Op zondag 24 april worden de vier pilootroutes 
die als pelgrimswegen naar Scherpenheuvel 
worden voorgesteld, officieel ingewandeld. Er is 
keuze voor iedereen. Sportievelingen kunnen de 
route joggen als natuurloop. Voor wie liever wat 
minder stapt, staan er minipelgrimstochten (ca. 
6 km) op het programma.

Tijdens de tochten kan je meteen kennisma-
ken met het bijhorend erfgoed: ontmoet een 
'keerskat' en brand een kaarsje. Met dat erfgoed 
kan je alvast online kennismaken (klik hier). De 
dag wordt afgesloten aan de basiliek in Scherpen-
heuvel. 

Scherpenheuvel, waar veel pelgrims ooit de mosterd haalden.  

Stille zaterdagtocht in opglabbeek

Op zaterdag 12 april, daags voor Pasen, organiseert de Pel-
grimspastoraal van het bisdom Hasselt een wandeling in Op-
glabbeek. Na het lijden van Goede Vrijdag, is Stille Zaterdag 
een dag van wachten in stilte, in de spanning tussen lijden en 
hoop. Een gebroken hart wordt stilaan een open hart. En dan 
kan het wonder van Pasen gebeuren ... 
Dit jaar bladeren we samen 
doorheen de Bijbel: we ont-
dekken er een hele reeks 
van ‘stille zaterdagen’, tel-
kens met een eigen kleur. 
Al die facetten komen sa-
men in de grote Stille Zater-
dag voor Pasen.
De wandeling loopt door 
het schitterende natuurge-
bied van de Oudsberg, deel van de Duinengordel.
Vertrek- en eindpunt is de kerk van Louwel, Weg naar Opoe-
teren 147B, 3660 Opglabbeek.
Je kan kiezen tussen drie tochten:
•	 7.30	uur:	een	lange	tocht	van	14	km;	
•	 8.30	uur:	een	middellange	tocht	van	10	km;	
•	 9	uur:	korte	tocht	van	6	km.
Bij terugkomst in de kerk (11.20 uur) wacht er een warme 
kop soep.
Om 11.40 uur is er voor alle tochten samen een gebedsvie-
ring in de kerk van Louwel. Einde om 12.00 u. 
Inschrijven is niet nodig. Iedereen welkom!
De activiteit wordt georganiseerd door de diocesane werk-
groep Pelgrimspastoraal i.s.m. CCV Hasselt. 
Voor meer info: Luc Herbots, 0478/31.57.47.
pelgrimspastoraal@gmail.com

De vier pilootroutes:
Vanuit Diest stap je 8 km, vertrek aan het Stadsmuseum 
De Hofstadt, Grote Markt 1, 3290 Diest (Ceremonie-
plein);	vanuit	Herselt	is	het	13	km,	vertrek	aan	VTC	de	
Mixx,	Asbroek	1H,	2230	Herselt;	vanuit	Landen	wandel	
je 40 km, vertrek: Brasserie De Rietgors, Attenhoven-
straat 207, 3404 Attenhoven (Landen) en ten slotte van-
uit Tremelo wandel je 33 km en vertrek je aan het Da-
miaanmuseum, Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo. 

Voor een minipelgrimstocht kan je terecht in Assent: ca. 
6 km met vertrek aan Café Congo, Dorpsstraat 22, 3460 
Assent (Bekkevoort) en in Rillaar: ca. 6 km met vertrek 
aan Speeltuin Huis Theyskens, Tieltseweg 1, 3202 Rillaar 
(Aarschot). 
Meer informatie over de ‘Inwandeling’ vind je op de web-
site van Pelgrimswegen (klik hier). Langs pelgrimswegen 
naar Scherpenheuvel is een project van Interleuven.

https://www.erfgoedplus.be/zoeken?zoekterm=24062A37&categorie=collectie&page=2
https://pelgrimswegen.be/
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Franciscaanse staptocht naar assisi 

Een jarenlange traditie wordt terug op-
genomen. Om de twee jaar kan je 14 
dagen lang deelnemen aan een Francis-
caanse tocht naar Assisi. Je gaat daarbij 
op stap met een groep onbekenden. Je 
gaat op pelgrimstocht naar wat jou mis-
schien nog vreemd is. De tocht is een 
mooie uitdaging voor je lichaam en je 
geest. Het hele traject is zo’n 230 km en 
loopt door het prachtige en bergachtige 
Umbrië.	Franciscus	van	Assisi	is	er	nooit	
ver weg. Tussendoor wordt tijd gemaakt 
voor gesprek, uitwisseling, bezinning 
en ontspanning. In 14 dagen waarvan 
tien stapdagen, groeit een verzameling 
onbekenden uit tot een groep tochtge-
noten. 

Het gaat al om de 23ste editie van deze 
tocht. Zoals steeds wordt het een (fysiek 
redelijk stevige) staptocht onder een 
warme, zuiderse zon, waarbij men open-
staat voor de Franciscaanse spiritualiteit 
(zowel via de contacten met Francis-
caanse plaatsen die worden bezocht, als 
via het inhoudelijk aanbod) en waarbij 
sober en eenvoudig leven (op het vlak 
van overnachtingsplaatsen, rudimentair 
sanitair, enzovoort) centraal staat. Voor 
uitgebreide informatie, klik hier. 

Iedereen met een goede fysieke condi-
tie, die bereid is deze voor vertrek goed 
te onderhouden en al stappend bij te 
werken, kan deze tocht aan. Motivatie 
is erg belangrijk. Echt sjouwen is er niet 
bij, want de bagage wordt vervoerd en 
er wordt voor de deelnemers gekookt. 

De tocht wordt georganiseerd door Tau, 
Franciscaanse Spiritualiteit Vandaag, 
en gaat door van zaterdag 30 juli tot 
en met de zaterdag 13 augustus 2022. 
Deelnemers zijn minstens 18 jaar oud 
(16+ welkom als er een ouder is die ook 
aan de tocht deelneemt). Kandidaten 
boven de 60 jaar dienen twee maan-
den voor vertrek een doktersattest van 
goede fysieke conditie voor te leggen. 
Ben je ouder dan 65: neem eerst even 
contact op met de organisatie. Er wor-
den maximum 40 deelnemers toegela-
ten waarbij een gelijke verdeling tussen 
deelnemers van de verschillende leef-
tijdscategorieën wordt nagestreefd. De 
prijs per deelnemer bedraagt 900 euro. 
Daarin is de heen- en terugreis niet in-
begrepen. Maar voor wie wil kan de 
heen- en terugreis per trein of met het 
vliegtuig met de groep georganiseerd 
worden door Tau. 
Inschrijven? Klik hier.

Tussen het stappen door wordt tijd gemaakt voor gesprek, uitwisseling, bezinning en ontspanning.

https://www.franciscaansleven.be/staptocht.html
https://www.franciscaansleven.be/inschrijfformulier-tocht-voor-2022.html
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nieuw in de Pelgrimswinkel

Outdoorgids ‘Küstenweg’, editie februari 2022  - prijs voor niet-leden: 20 €. 
Met de korting voor leden wordt dat 18,60 €. 
Deze gids beschrijft de 830 km lange pelgrimsweg van Hendaye/Irún doorheen Bil-
bao tot Ribadeo. Vanaf hier gaat de weg het Galicische binnenland in om in Arzúa 
aan te sluiten op de Camino Francés, gevolgd door de laatste 40 km tot Santiago de 
Compostela. Ook de route van Santiago naar Fisterra aan de kust van Galicië wordt 
beschreven. 

‘Saint-Jean-Pied-de-Port – Hendaye/Irún’, editie januari 2022 - prijs voor niet-leden: 12 €. 
Met ledenkorting wordt dat 11,16 €.
Veel pelgrims die een tweede keer naar Santiago de Compostela willen stappen 
of fietsen, zoeken een andere route dan de Camino Francés, want voor hen is die 
te druk geworden. Naast andere routes 
komt dan de Camino del Norte binnen 
het blikveld. Zo krijgen wij vele vragen 
naar een verbindingsroute tussen Saint-
Jean-Pied-de-Port en Irún (het vertrek-
punt van de Camino del Norte).
En dat gidsje bestaat eindelijk in het 
Nederlands. De tekst begeleidt je in vier 
etappes tot aan de pelgrimsherberg in 
Irún. Overnachtingsmogelijkheden en 
restaurants worden ook vermeld.
Op de drie laatste bladzijden staat een 
summiere beschrijving met kaartjes van 
de route Roncesvalles–Irún langs de 
zuidkant van de Pyreneeën.

Voor de pelgrimswinkel klik hier. 

zeg niet zomaar ‘una cerveza por favor!’

Wil je in Spanje een pintje bestellen, dan is de kans groot dat je ‘una cerveza por 
favor ‘ vraagt, maar eigenlijk zit je er helemaal naast, ook al wordt het zo op je taal-
lessen aangeleerd. Met ‘una cerveza’ bestel je bier, maar zeg je helemaal niet hoe 
groot je dorst is. Bovendien zijn er nog tal van regionale verschillen. De nieuwsbrief 
‘Spanje Vandaag’ heeft het allemaal eens uitgeplozen en komt op 26 varianten. 
Het kleinste biertje (100 – 140 ml) heet in Galicië, het noorden van Castilla y León 
en La Rioja, een ‘corto’, terwijl dit biertje in Baskenland ‘zurito’ heet. In de deelstaat 
Aragón heet dit biertje een ‘penalti’. 

Dan is er het pintje van 200 ml. Dat heet een ‘caña’. In die categorie kan je ook bier 
in flessen bestellen en dat heet dan een ‘quinto’, een ‘botellín’ en een ‘botijo’. In de 
supermarkt kan je een flesje van 250 ml kopen, een ‘cuarto’. Voor een drieëndertiger 
zeg je ‘tubo’ of ‘doble’. Bij de flesjes wordt gesproken van ‘tercio’ in bijna heel Spanje, 
maar in Catalonië over ‘mediana’ en in Asturië ‘media’. Grotere versies zijn voor pel-
grims allicht minder aangewezen.  

https://compostelagenootschap.be/winkel/
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Brussel, tot 1 mei 2022
de tranen van God, michel Pochet

Ars in Cathedrali presenteert in de Brussel-
se Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathe-
draal de cyclus ‘God Barmhartigheid’ van 
kunstschilder Michel Pochet. Zijn grote 
doeken zullen daar tot begin mei te zien 
zijn: gezichten, symbolen, personages 
uit de Bijbel en het evangelie die spreken 
over Gods barmhartigheid. Deze Franse 
schilder, geboren in 1940, vernieuwt de 
beeldtaal van de spirituele kunst. Zijn 
werken zijn buiten lijst, gemaakt op ruw 
linnen doeken en oude tafel- of bedden-
lakens: arte povera. 
Barmhartigheid is oneindige en onvoor-
waardelijke liefde. Zowel christenen, 
moslims als joden geloven in Gods barm-
hartigheid. 
In 2015 voelde Michel Pochet de be-
hoefte om een beeld te scheppen dat 
iedereen aanspreekt. Geconfronteerd 
met de tragedies van de 20ste en 21ste 
eeuw, is het antwoord van Michel Pochet 
picturaal: op 25 februari 2022, de dag van 
de invasie in Oekraïne, schreef hij KIEV 
op een van zijn werken (zie cover). Op 
sociale netwerken heeft Michel Pochet 
altijd onmiddellijk als kunstschilder gere-
ageerd op terroristische aanslagen. 
Voor meer info: klik hier.

media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

https://www.cathedralisbruxellensis.be/wp-content/uploads/2022/03/Gids-Expo-Michel-Pochet.pdf?msclkid=04172faea79011ecb28395ddd9ced903
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Onlangs wist het Museum Krona in het Nederlandse 
Uden	‘The	Last	Supper’	van	Mamedov	 te	verwerven.	
Raoef Mamedov is een Azerbeidjaans regisseur en 
kunstenaar. Geboren in 1956. Na zijn militaire dienst in 
het Russische leger was hij eerst slotenmaker, chauf-
feur en hulpverlener in een psychiatrische inrichting. 
Pas op zijn 24ste begon hij aan de studie regie in de 
staatsfilmacademie.

Intussen heeft hij een ontzagwekkend oeuvre bij el-
kaar gebracht waarin de Bijbel een centrale rol speelt.
In ‘The Last Supper’ heeft de kunstenaar, geïnspireerd 
door da Vinci, de rollen van Jezus en de apostelen toe-

museum Krona  in uden

Ontdek een verborgen 
parel in Nederland, het 
Museum	Krona	in	Uden.	
Dicht	 bij	 Uden	 ligt	 het	
klooster van de brigit-
tinessen. De Zweedse 
H. Brigitta stichtte in 
1346 het eerste kloos-
ter van de Allerheiligste 
Verlosser in Vadstena. 
Haar volgelingen sticht-
ten vervolgens het klooster in Rosmalen (Nederland). In 
1713 werden de zusters echter verplicht te verhuizen naar 
Uden	omdat	het	katholicisme	in	Rosmalen	niet	meer	was	
toegelaten.

Dit	klooster	in	Uden	werd	in	1973	ook	een	museum	dat	
na de verbouwingen van 2019 verder ging onder de be-
naming ‘Museum Krona’. Krona is het Zweedse woord 
voor kroon en verwijst dus naar de Zweedse herkomst 
van het klooster en naar het typische kroontje dat alle 
zusters dragen.

Het museum bezit een uitgebreide collectie religieuze 
kunst die ook online te bewonderen is. Iconen, prentjes, 
schilderijen, beeldhouwwerken, handschriften en mid-
deleeuwse monstransen behoren tot de verzameling.
Naast het klooster en het museum is er nog een kruiden-
tuin met ruim 150 planten die onderverdeeld zijn in vier 
groepen: geneeskrachtige kruiden, keukenkruiden, verf-
stofplanten en zeldzame inheemse gewassen. De tuin is 
vrij te bezoeken en wordt onderhouden door vrijwilligers.
De website van het museum bezoek je hier.

 De kruidentuin aan het 
Museum Krona.

bedeeld aan mensen met het downsyndroom, als stil 
eerbetoon aan de psychiatrische patiënten die in Rus-
land vergeten worden.
Mamedov laat ons via dit werk opnieuw nadenken 
over begrippen als verraad en eenzaamheid. In deze 
vastentijd misschien een stimulans tot bezinning.

Vermits de kunstenaar onlangs werd gearresteerd in 
Moskou vanwege zijn deelname aan een demonstra-
tie tegen de oorlog tegen Oekraïne, kon hij niet aan-
wezig	zijn	op	de	 lezing	die	op	5	maart	 in	Uden	was	
gepland. Waarmee je meteen op de hoogte bent van 
zijn politieke overtuiging.

uden, tot 22 mei
het laatste avondmaal. Van da Vinci tot mamedov.

https://www.museumkrona.nl/nl/ontdek-krona/museum
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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/nl/Bouts
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BloGS zoeKeRTJeS

lift naar Saint-Jean-Pied-de-Port?
Jan Wieërs vertrekt rond 1 mei met zijn wagen naar San Sebas-
tián. Zoals bij vorige gelegenheden neemt hij graag een lifter 
mee. De dag na aankomst in Donostia/San Sebastián wil hij 
wel langs ‘Sint-Jan aan de voet van de bergpas’ - zoals hij het 
omschrijft - rijden voor pelgrims die naar Roncevalles willen 
gaan. Jan bereik je via mail: janwieers@gmail.com. 

Fiets te koop
Francis Pascal kocht vorig jaar een heel degelijke Santosfiets 
met de bedoeling om naar Santiago te rijden. Door omstan-
digheden (rugprobleem) acht hij het onverantwoord om de 
tocht alsnog te maken en daarom verkoopt hij de fiets. De 
fiets heeft nog geen 500 km op de teller. De fiets is uiterst ge-
schikt om lange afstanden te fietsen. Interesse? Je kan Francis 
bereiken op zijn mailadres: pascal.francis@telenet.be. machteld en Wim van Vézelay 

naar Santiago
Machteld Vandenbulcke en Wim Im-
pens zijn onderweg van Vézelay naar 
Santiago. Sinds 28 februari volgen ze de 
Via Lemoviciensis. Je kan hen dagelijks 
volgen in hun rijk geïllustreerde blog. 
Klik hier.

Bert Surmont naar Compostela
Bert Surmont uit Aalst vertrekt van thuis 
uit naar Santiago de Compostela op 18 
april. Op de website van het Genoot-
schap staat de link naar zijn website voor 
het traject langs de Via Tenera. Bert stapt 
ten voordele van Kom op tegen Kanker 
en Levensvreugde-verblijven uit Aalst.

Graag op de fiets in mei?
Valère Nolmans wil graag rond 20 mei vanuit Limburg met de 
fiets naar Compostela rijden. Valère is 62 en wil de westelijke 
St.-Jakobsroute volgen om rond 20 juni aan te komen. 
Via deze link kom je op onze website en kan je Valère een be-
richtje sturen. Zo kan je meer concrete afspraken maken. 

met de fiets van Tienen naar logroño
Heidi De Bie wil graag begin september met de fiets naar 
Logroño rijden om daarna te voet naar Santiago te stappen. 
Heidi woont in Tienen en ze denkt in Logroño tegen 1 okto-
ber aan te komen. Vandaar stapt ze met een collega verder 
tot Santiago de Compostela. Voor het fietstraject zoekt ze nog 
een fietsmaatje. Ze neemt geen tent mee, dus overnachten 
gebeurt in B&B, Airbnb, gîte of albergue. Ben je geïnteres-
seerd? Klik hier om een bericht aan Heidi De Bie te sturen.

mailto:janwieers@gmail.com
mailto:pascal.francis@telenet.be
https://www.polarsteps.com/MachteldVandenbulcke/4589942-camino-vezelay-tot-santiago-de-compostella?s=64692fad-b4e3-40b0-9de8-b23dbe1322fe
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimsverhalen/in-pelgrimsblogs-grasduinen/#1642830810045-026c7617-9205
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/bekijk-zoekertje/?id=142691
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/reageer-op-een-zoekertje/?i=144127

