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Met het aanbreken van de lente ontluiken bloemen op de meest onverwachte plaatsen. Voor de pelgrim, een moment om even bij stil te staan. 
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KalendeR GenooTSChaP

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

Zaterdag 4 juni: Sint-Jakobsprocessie in Brussel

Zaterdag 11 juni: Via Tenera van Kruibeke naar Temse

Maandag 25 juli: Feest St.-Jakob in Brugge

De eerste zondag van mei, vandaag dus, is het in Spanje El Día de la Madre. 
Feliz Día Mamá.

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
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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 er vier nieuwe Via’s ontwik-
keld: 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 je 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. Nu zoeken we ook traject-
beheerders voor de Via Monastica (Vessem – Postel – Ton-
gerlo – Averbode – Scherpenheuvel – Diest – Zoutleeuw 
– Hélécine – Jauche – Eghezée – Namur).

Wil je zien hoe de trajecten precies lopen, klik dan op de 
bovenstaande links van de Via’s of bekijk 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 traject-
beheerders en de werkwijze van de werkgroep Pelgrim-
spaden en Onderdak. Of neem contact op met de werk-
groep 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/overzichtskaart-vias-voorbereiding/via-monastica-voorbereiding/
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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WeRKGRoeP SPiRiTualiTeiT
Pelgrimszegen in beeld

 Op 26 maart organiseerde het Vlaams Compostelagenootschap een feestelijke 
pelgrimszegen in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. De pelgrimszegen 
is een verbindend ritueel waarbij met een handoplegging de diepe wens wordt 
uitgesproken dat de pelgrim en zijn tocht gezegend zouden zijn.
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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 ervarin-
gen 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 ge-
boeid 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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nieuWS Van heT GenooTSChaP

infopunt in mechelen (op afspraak)

De coronaversoepelingen blijven verder gehandhaafd en het 
afsprakensysteem en de werkwijze van het Infopunt blijven 
dezelfde. In mei is het Infopunt elke zaterdag open van 10 
tot 15.30 uur. Op afspraak! Bij een bezoek dien je uiteraard de 
nog vigerende coronamaatregelen te respecteren. 
Breng best een mondmasker mee.

Afspraken zijn dan mogelijk in de voor- of namiddag. 
Voor alle recente informatie over de situatie in het Infopunt in 
Mechelen kan je steeds terecht op de website (klik hier). 
Er zullen twee informanten met stapervaring en een met fiets-
ervaring aanwezig zijn. De plaats van afspraak is het Diocesaan 
Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen.                                                                                                                       
Kom zeker niet naar het Infopunt in Mechelen zonder vooraf 
een afspraak te boeken. Dat kan op de website (klik hier).

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 7 mei 2022: Luc Holsters, Paul Linders 
en Emmanuel Velghe

zaterdag 14 mei 2022: Patrick Maene, Jacques Tack, 
Madeleine Pinxten en Jean Smeets

zaterdag 21 mei 2022: Andrea Grootaers, Dirk Vermeiren 
en Jos Helsen

zaterdag 28 mei: Emiel De Smedt, Annemie Vanderschoot 
en Jos Belmans

De schuingedrukte namen zijn van de mensen met fietsexpertise.
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https://compostelagenootschap.be/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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Op vrijdag 13 mei, van 20 tot 22 uur, houdt 
dr. Peter Verstraeten in het Emmaüshuis, 
Louis D’Haeseleerstraat 17, in Aalst een le-
zing 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	enthousiast	
spreker en wil graag pelgrims naar Compostela laten ken-
nismaken met de romaanse kunst. Na deze lezing zullen 
ze ongetwijfeld meer kunnen genieten van de romaanse 
kunst op de camino.

In zijn lezing gaat het voornamelijk over de romaanse archi-
tectuur (kerkjes, abdijen en kathedralen) en de romaanse 
beeldende kunst (kapitelen en timpanen). Het is geen simpe-
le 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 an-
dere culturen en stijlen op die romaanse kunst worden toe-
gelicht. Hij geeft uitleg bij de soms moeilijk te interpreteren 
betekenis van diverse kapiteel- en timpaanbeelden.

aFdelinG zenne-dendeR 

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

 ’t Genootschap - afdelingen

Het Compostelagenootschap verkoopt het boek ‘Ontmoe-
ting met de romaanse kunst langs de wegen en zijwegen 
naar Santiago de Compostela’ van Adriaan De Roover (uit-
gave van het Vlaams Compostelagenootschap) ter plaatse 
tegen een verminderde prijs.
Iedereen is welkom. De inkom bedraagt 10 euro en de op-
brengst van de avond gaat naar de afdeling Palliatieve Zor-
gen 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 bankrekeningnum-
mer BE16 0017 0228 9574 van het Vlaams Compostelage-
nootschap – afdeling Zenne-Dender met vermelding van 
‘Romaanse kunst’.

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

aFdelinG BRuGGe-KuST

Brugge, maandag 25 juli
Feest van Sint-Jakobus de meerdere

Het Vlaams Compostelagenootschap 
viert het feest van Jakobus de Meerde-
re elk jaar op 25 juli in een andere stad 
of dorp met een Jakobskerk. Dit jaar is 
dat in Brugge. De exacte locatie en het 
programma delen we later mee. Dan 
openen we ook de inschrijvingen. Hou 
daarom de website in het oog (klik hier). 
Noteer alvast de datum in je agenda.

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/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/feest-sint-jakob-2022/
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Het traject Kruibeke-Temse is een onderdeel van de 
Via Tenera, die redelijk recent tot stand is gekomen. Nu 
COVID-19 zijn tijd zowat gehad heeft, wil afdeling Ant-
werpen de gelegenheid geven om met deze nieuwe 
pelgrimsweg kennis te maken. Er staat 15 in plaats van 
nieuwe pelgrimsweg. De wandeling verloopt zoveel 
mogelijk in het groen en de rustgevende stilte langs de 
linkeroever van de Schelde.
Ze vertrekt aan de kant Kruibeke, van de veerdienst Ho-
boken-Kruibeke. Parkeren met de wagen kan zowel op 
de rechter- als op de linkeroever. De tijd van vertrek van 
de wandeling is gekoppeld aan de (stipte!) overzettijden 
van de veerdienst.
Wie het veer vanuit Hoboken neemt, wat zeker ook zijn 
charmes heeft en perfect te doen is, neemt best voldoen-
de marge vóór het vertrek van het veer. Het veer is gratis. 
De terugkeer vanuit Temse gebeurt met het openbaar 
vervoer tot in Kruibeke, vanwaar het nog tien minuten 
stappen is naar het vertrekpunt.
De wandeling passeert langs Rupelmonde, de stad van 
Geerard De Cremer alias Mercator, waar we ongeveer rond 
het middaguur aankomen. We nemen er een ruime pauze 
in een taverne-restaurant waar het toegestaan is om zelf 
meegebrachte boterhammetjes op te eten. Er wordt uiter-
aard wel verwacht dat we drank bestellen. 
We komen Rupelmonde binnen aan de mythische Gra-
ventoren, het enige restant van een  bewogen geschie-
denis van een waterburcht met zeventien torens uit de 
twaalfde eeuw. Mercator zat er zeven maanden gevangen 
wegens ketterij. Er vlak tegenover ligt de enige nog wer-
kende getijdenmolen in Vlaanderen.

aFdelinG anTWeRPen

Kruibeke, zaterdag 11 juni
Wie proeft graag een stukje Via Tenera?

Praktisch:

9.50 uur: Stipt vertrek veer van Hoboken naar 
Kruibeke voor wie daarvan gebruik wil maken. 
Neem tijd vooraf voor het zoeken van een par-
keerplaats en verplaatsing te voet naar het veer.

10.05 uur:Vertrek van de wandeling aan de kant 
Kruibeke. We zien mekaar op het plein tussen 
het veer en de parking.  Wie met de wagen 
komt, heeft er ruim voldoende plaats.

12.30 uur:	(bij	benadering)	Uur	van	aankomst	in	
de eetgelegenheid in Rupelmonde. 

15.30 - 16 uur: Vermoedelijke aankomst in Tem-
se. Vanaf de Markt is het acht minuten stappen 
tot aan de bushalte. Wie nog wil nakaarten in 
het centrum alvorens terug te keren, kan dat ui-
teraard.	Uren	en	plaats	van	vertrek	van	de	bus	
worden ter plekke meegedeeld. Het busticket 
is voor eigen rekening. De rit Temse–Kruibeke 
duurt 24 minuten. Tel nog 10 minuten naar de 
plaats van vertrek aan het veer. Er is een veer 
naar Hoboken op elk uur en half uur.

Noot. Wie na deze eerste 8,5 km niet verder wil door-
gaan tot Temse, kan in Rupelmonde de bus al terug-
nemen naar Kruibeke. Inlichtingen i.v.m. bushalte 
en uurregeling zijn dan ter plekke te verkrijgen.

Inschrijven kan tot en met zondag 5 juni. 
Schrijf je hier online in.
Voor extra inlichtingen kan je mailen naar:
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be.

 De Graventoren in Rupelmonde, 
      een toren met geschiedenis. 

 De enige getijdenmolen in Vlaanderen.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandelen-tenera/
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SPIRITUALITEIT

nr. 134 - september 202116

Een abdij uit de elfde eeuw.
De eenvoud van de kerk kleeft aan mijn adem.
De schaduw van een kruisbeeld rust op een muur.
Iemand speelt er fluit.
Een man met een oneindige droefheid in zijn ogen
probeert toch de nacht te vinden.
De aarde draait hier iets trager,
de tijd blijft hangen op de hellingen boven de weilanden.
Bomen beginnen toch afscheid te nemen van de dag.
Het licht wordt mild, en vaag.
Een soort licht dat zegent.
Een wazigheid rekt nog even de schoonheid van de dag.
Gebeden beginnen neer te strijken,
en enkele wolken zingen nu Zijn naam.

Een plaats van vrede voor mijn vermoeide lichaam.
De pijn nog even inslikken.
En dan genieten van deze toestand van gelukkige moeheid.
Een avond om te balsemen.
Een avond waarop ik de volmaakte traan beleef.
De warmte van deze emotie
kan ik niet meer uit mijn geheugen bannen.
Hier lekt geluk op mijn gebaren.
Hier knielen mijn verlangens in het gras.
Hier beleef ik de grensgebieden 
tussen mijn lichaam en mijn ziel.

Jan De Proft
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 

zuurstof voor de ziel
Pasen is opstaan

Opstaan
je oefent het dagelijks,
soms vroeg, soms laat,
soms blij en gelukkig,
soms met tegenzin.

Opstaan is niet langer blijven zitten,
is op het nieuwe gericht zijn,

is geroepen zijn op weg te gaan.
Opstaan is je niet neerleggen

bij verdrukking,
bij wat mensen met macht eisen,

is je niet neerleggen
bij je eigen fouten en tekorten.

Opstaan
is je laten wekken,

is in opstand komen
tegen dat leventje van ons

dat geen echt ‘opgewekt leven’ is.
 

Auteur – Frans Weerts

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.

Je
f V

an
 L

in
t

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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Populair is de Camino de Santiago de la Ría 
Muros-Noia nog helemaal niet. Pas in de-
cember 2020 werd deze tocht officieel er-
kend en kreeg hij zijn naam. Intussen weten 
we wel dat je Santiago vanuit het noorden 
kan bereiken via de Camino Inglés, vanuit 
het zuiden via de Camino Portugués en 
vanuit het oosten via de Camino Francés. 
Maar een route vanuit het westen is nieuw. 
De camino start aan de Galicische kust en 
doet verschillende steden en vooral dorpen, 
gelegen aan de oevers van de Muros-Noia, 
aan, om dan af te buigen naar Santiago. 

Hoewel alle camino’s hun aantrekkelijkhe-
den hebben, meent de toeristische dienst 
van de Galicische overheid dat de weg van 
de Muros-Noia een uitzonderlijk samen-
gaan van een rijke flora en het uitzicht op 
landschappen langs de stroom biedt. Lom-
merrijke gebieden in het midden van de 
natuur wisselen af met pittoreske dorpjes 
in de buurt van de monding van de rivier. 
Uiteraard	zijn	er	de	typische	graanschuren	
en gebouwen met historische waarde. 

De weg is niet lang zodat je in enkele dagen 
in Santiago kan aankomen. Zo is het ook 
mogelijk relatief korte etappes in te plan-
nen wat je alle tijd geeft om het landschap 
te bewonderen. 

De Camino Muros-Noia wordt opgedeeld in 10 etappes zodat 
je zelf je programma kan samenstellen. 

Etappe 1: Muros - Esteiro (14 km)
Etappe 2: Esteiro - O Cruceiro de Roo (8,5 km)
Etappe 3: O Cruceiro de Roo - Serra de Outes (3,5 km)
Etappe 4: Serra de Outes - Noia (14,8 km)
Etappe 5: Porto do Son - Portosín (8 km)
Etappe 6: Portosín - Noia (7,7 km)
Etappe 7: Noia - San Xusto (8,9 km)
Etappe 8:	San	Xusto	-	Urdilde	(9,3	km)
Etappe 9:	Urdilde	-	Algueidón	(5,5	km)
Etappe 10: Algueidón - Bertamiráns (2,7 km)
Etappe 11: Bertamiráns - Santiago de Compostela (12,9 km)

Het samenspel van landschappen en water geeft een extra dimensie aan de Camino de Santiago de la Ría Muros-Noia. 

muros-noia: vanuit het westen naar Compostela

Interessante plaatsen op de Camino de Santiago de 
la Ría de Muros-Noia zijn: 
de	kerk	van	San	Martiño	in	Noia;	
de	kerk	van	San	Pedro	in	Muro;	
de	middeleeuwse	brug	in	Ponte	Nafonso;
de	abdij	van	San	Xusto;
het	kerkhof	Chan	do	Codeso	o	Martelo;
het uitzichtpunt van Atalaya de Porto do Son.
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PelGRimSnieuWS

Processie van Sint-Jakob

Op zaterdag 4 juni trekt de St.-Jakobs-
processie van de Onze-Lieve-Vrouw van 
Goede Bijstandkerk naar de Kapellekerk.

De dag begint om 10.30 uur met een 
pelgrimsmis en zegening van de pel-
grims in de Onze-Lieve-Vrouw van 
Goede Bijstandkerk. Na de mis vertrekt 
de processie naar de Kapellekerk via de 
straten in de buurt van de Grote Markt. 
Manneke Pis op de hoek van de Stoof-
straat en de Eikstraat wordt voor deze 
gelegenheid aangekleed als pelgrim. 
Om 12.30 uur is de aankomst van de 
processie aan de Kapellekerk (Onze-Lie-
ve-Vrouw-ter-Kapellekerk aan het einde 
van de Hoogstraat) voorzien. Dan volgt 
de	ceremoniële	plaatsing	van	het	beeld	
van Sint-Jakob en wordt het glas van de 
vriendschap geheven. 

Het Vlaams Compostelagenootschap en 
de Association Belge des Amis de Saint-
Jacques-de-Compostelle nodigen graag 
iedereen uit om naar Brussel te komen. 
Iedereen is welkom. Kom gewoon tegen 
10.30 uur naar de Bijstandkerk, liefst 
met jakobsschelp. Inschrijven hoeft niet.
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naar Compostela, de musical
Tielt, van vrijdag 14 tot zondag 16 oktober

In de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Tielt vinden van vrijdag 14 tot zondag 
16	oktober	opvoeringen	plaats	van	‘Naar	Compostela,	de	musical’.	Uit-
voerder is het Koninklijk Koor & Orkest Zanglust uit Tielt. Het Vlaams 
Compostelagenootschap verleent zijn steun aan dit project. 

‘Naar Compostela’ vertelt het verhaal van de veertiger Johan, getrouwd 
met Esther en vader van een zoontje van tien. Een fatale verliefdheid 
doet hem inzien hoe uitgeblust hij is en hij belandt in een diepe depres-
sie.
We volgen zijn weg doorheen de psychiatrische instelling waar hij in 
terechtkomt en hoe hij in een zoektocht naar liefde en hoop de tocht 
naar Compostela aanvat: de Camino naar Santiago.

Sinds het Koninklijk Koor & Orkest Zanglust op 15 oktober 2021 groen 
licht kreeg voor een subsidiebedrag van de Vlaamse overheid voor wat 
volgens de beoordelingscommissie ‘een mooi, ambitieus musicalcrea-
tieproject met een interessant thema’ was, stonden koor en orkest te 
popelen om aan de slag te gaan. Corona zette echter nog even een 
domper op de feestvreugde. Maar nu is het startschot gegeven en 
komt de uitvoering in zicht. Bekijk de introductievideo. Tekst, compo-
sitie en regie zijn in handen van Gert Vermeersch. Voor de orkestratie 
staat Jan Cherlet in, voor de regie Severine Van Compernolle en dirigent 
is Bart Snauwaert. Heel het jaar wordt al druk gerepeteerd door zowel 
het 120-koppige koor en orkest als de solisten, acteurs en figuranten. 

De musical ‘Naar Compostela’ wordt gebracht in de passende omge-
ving van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Tielt. Het belooft een unieke cre-
atie te worden met gebruik van de nieuwste professionele technieken 
voor licht, projectie en geluid.
Partners in dit project zijn: Theater Malpertuis, Kliniek Sint-Jozef Pit-
tem, SAMW Tielt, Pastorale eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem, het Vlaams 
Compostelagenootschap en de Stad Tielt.

https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2022/04/KKOZanglust_Naar_Compostela_De_Musical_SAVE_THE_DATE_FB.mp4
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Pelgrimstafel in Gentse Sint-Jacobskerk

Vanaf begin mei tot en met eind oktober houdt een vrij-
willigersploeg op vrijdagvoormiddag van 10 uur tot 13 
uur de Gentse Sint-Jacobskerk open. Reeds in 1093 werd 
in Gent een kapellekerk gebouwd ter ere van de H. Jakob. 
Het is de oudste kerk die gewijd is aan deze heilige in de 
hele Benelux. Dat het om de oudste kerk gaat moet ge-
zien worden in het kader van de ontluikende bedevaar-
ten naar St.-Jakob in Compostela vanuit onze streken in 
de elfde eeuw.

In deze kerk kun je heel wat kunstschatten bezichtigen. 
Bij je bezoek krijg je een flyer waarop de zestien hoogte-
punten van deze kerk aangeduid staan. Daarnaast heb 
je als pelgrim waarschijnlijk interesse in de negen jaco-
balia die in deze kerk te vinden zijn: enkele beelden van 
de H. Jakob alsook schilderijen en glasramen waarop het 
leven van de H. Jakob afgebeeld staat. Met een platte-

Uiteraard ontbreekt de Heilige Jakobus de Meerdere niet in de 
Sint-Jacobskerk.
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grond kan je ze ontdekken. Mocht je graag meer uitleg 
krijgen, dan kan je terecht bij de mensen van het onthaal 
die je graag informatie verstrekken. Om 11 uur is er een 
gebedsdienst van ongeveer een half uur. 

De eerste vrijdag van elke maand krijgt dit onthaal een 
extra accent en staat er ook een pelgrimstafel in de kerk 
opgesteld. Je kan er informatie krijgen, ervaringen uitwis-
selen en enkele boeken en gidsen inkijken. Ook over de 
activiteiten van de afdeling Gent krijg je er informatie. Je 
kan er ook een afspraak maken om in deze Sint-Jacobs-
kerk een rituele zegen te ontvangen bij de start van een 
pelgrimstocht. En natuurlijk is er ook een pelgrimsstem-
pel. Pelgrims die graag mee voor dit onthaal op de eerste 
vrijdag van de maand zorgen, kunnen contact opnemen 
met Claudine Lybaert via clo.lybaert@gmail.com. Ze ont-
vangt je met open armen. 
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huiskamer van de lage landen open

In 2022 opende de Huiskamer van de Lage Landen 
weer haar deuren. De Huiskamer is open van 1 april tot 
28 oktober van 9 tot 17 uur en bevindt zich op de eer-
ste verdieping van het Pelgrimsbureau in Santiago. Het 
gaat hier om een initiatief van het Nederlands Genoot-
schap van Sint-Jacob, maar uiteraard zijn ook Vlaamse 
pelgrims die graag hun verhaal en ervaringen willen 
delen, hartelijk welkom. 

De Huiskamer in Santiago bestaat al sinds 2013 toen 
het Nederlands Genootschap besloot een ruimte in te 
richten voor de ontvangst van pelgrims. Ze was eerder 
op verschillende adressen gehuisvest. De laatste drie 
jaren steeds bij het Pelgrimsbureau. Met de verhuizing 
van het Pelgrimsbureau in 2016 naar een nieuw onder-
komen in Rúa Carretas 33, is de Huiskamer mee ver-
huisd. Het e-mailadres van de Huiskamer in Santiago is: 
huiskamervandelagelanden@gmail.com. Het bericht 
gaat rechtstreeks naar de vrijwilligers in de Huiskamer.

Hieronder zie je hoeveel mensen in de Huiskamer op 
bezoek kwamen sedert 2013:
2013: 1.508 pelgrims
2014: 2.398 pelgrims
2015: 2.506 pelgrims
2016: 1.964 pelgrims
2017: 2.180 pelgrims
2018: 2.345 pelgrims
2019: 2.562 pelgrims

Welkom!

mailto:huiskamervandelagelanden@gmail.com
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Roadtrip Compostela met de camper

Roadtrip Compostela beschrijft de reis per 
camper van een stel Nederlanders naar 
Santiago de Compostela. Maud heeft een 
sabbatical. Ze wil naar Santiago, in het 
spoor van de reis die haar overleden va-
der maakte, maar zoekt kompanen voor 
deze trip. Sonja is ‘in between jobs’ en 
gaat met haar mee. Haar vriend is voor 
zijn werk naar Japan en zo’n roadtrip ziet 
ze wel zitten.

Net voor het vertrek voegt de ietwat 
hautaine José zich toe aan het bonte ge-
zelschap. Het wordt een reis om nooit te 
vergeten, vol onverwachte geheimen, 
waardoor relaties minder sterk zijn dan 
gedacht.

Ze ervaren ten volle wat zo’n pelgrims-
tocht inhoudt. Ieder heeft daarin een ei-
gen weg te gaan, op zoek naar zichzelf, 
maar ook naar de ‘amor’ ofwel de liefde. 
Het boek is te koop in verscheidene win-
kels en op diverse sites. Tik daarom Road-
trip Compostela in en maak zelf je keuze.

PaS VeRSChenen

Camino Francés aan 25ste herdruk toe

Bij de Duitse uitgever Conrad Stein Verlag verscheen in de 
Outdoor-reeks de 25ste uitgave van de Camino Francés. 
Deze	camino	brengt	pelgrims	over	de	Pyreneeën,	door	de	
wijngaarden van de Rioja, de eenzame vlakten van Casti-
lië,	om	na	806	km	Santiago	de	Compostela	te	bereiken.	

De verscheidenheid van landschappen, de kunstschatten 
in de steden en de ontmoetingen met mensen maken 
van die tocht een onvergetelijke belevenis. De auteur Rai-
mond Joos, die elk jaar verscheidene maanden op de ca-
mino’s verblijft, beschrijft de Camino Francés in 140 etap-
pes. Die kunnen dan naar eigen smaak tot dagetappes 
worden herleid. Ook interessante varianten en de verlen-
ging van de tocht tot Cap Finisterre komen aan bod. Voor 
elke etappe worden de overnachtingsmo-
gelijkheden opgegeven, zodat de pelgrim 
na een vermoeiende dag gemakkelijk een 
slaapplaats kan vinden. Verder vind je de 
bezienswaardigheden onderweg en al-
gemene informatie over pelgrimeren. Het 
boek kost 16,90 euro zonder verzendings-
kosten. Bestellen kan je hier. 

Ook nieuw in de Outdoor-reeks zijn gidsen 
over de Via Podiensis die vanuit Le Puy-en-
Velay naar Saint-Jean-Pied-de-Port leiden 
over een traject van 752 km, en over de 
Camino Primitivo. Die vertrekt in Oviedo 
en vandaar is het ongeveer 300 km stap-
pen tot Santiago. 

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/spanien-jakobsweg-camino-frances/
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hoe raakt mijn fiets weer thuis …

Het Vlaams Compostelagenootschap wil 
pelgrims informeren en ondersteunen, 
opdat hun pelgrimstocht uniek en on-
vergetelijk wordt. In ons Infopunt en de 
infodagen staan we - vanuit onze eigen 
ervaring - stappers en fietsers met raad 
en daad bij.

De pelgrimstocht als fietser, misschien na 
jaren verlangen en dromen, wordt stilaan 
heel concreet: plaats en datum van ver-
trek, welke route, de bagage …

Bij die planning komt natuurlijk ook de 
vraag: “Hoe raakt mijn fiets weer thuis?”
Heel vaak vraagt de pelgrim naar de ver-
schillende mogelijkheden om de fiets 
weer thuis te krijgen. Dees Van Caeyzeele 
heeft zich over dit onderwerp gebogen. 
Bij zijn zoektocht naar een antwoord 
kwam hij echter diverse en vaak tegen-
strijdige reacties tegen. De ene pakt de 
fiets netjes in op de luchthaven en geeft 
hem mee met het vliegtuig, een andere 
pelgrim getuigt: ”Dat nooit meer, zo om-
slachtig om die fiets te demonteren.” Ie-
mand anders kiest voor verzending met 
de post of een vervoersbedrijf, terwijl an-
dere fietsers klagen over transportschade. 
Kleine firma’s lokken een pelgrim op het 
grote plein voor de kathedraal om zijn/

haar fiets thuis te krijgen of bieden op de 
vlieghaven een goedkope transportfor-
mule aan. Soms wat louche en onvoor-
spelbaar.

Welke formule is betaalbaar, veilig en be-
trouwbaar ?

Net daarom vroegen we aan de fietspel-
grims van de laatste jaren naar hun er-
varingen. We stuurden 650 mails met de 
vraag hoe zij hun fiets hebben ‘thuis ge-
kregen’. We ontvingen 243 antwoorden, 
waarvan 73 wel boeiend waren, maar 
voor onze enquête niet bruikbaar of rele-
vant: de fietstocht was uitgesteld, er wa-
ren fotoreportages, andere vragen … 
Uiteindelijk	 hielden	 we	 nog	 170	 fiets-
pelgrimstochten over, soms met meer-
dere personen (vrienden, koppels, familie 
…). Deze 170 reacties willen we nu graag 
met jullie delen. Hopelijk is dit nieuws een 
hulp bij de keuze van jullie fietstransport.

Enkele bedenkingen vooraf:
* We hebben geen exact wetenschap-

pelijke statistiek willen maken. We 
duiden ‘tendenzen’ aan.

* De cijfers spreken over ‘fietstochten’ 
en niet over pelgrims, want we weten 
dat soms koppels, vrienden, familie 
… samen fietsten.

Teruggefietst 3 1,7% Met fiets thuisgekomen

Geleide camino 14 8,2% Georganiseerde vakanties met eigen vervoer

Huurfiets 2 1,1% Ter plaatse gehuurd

Eigen vervoer 34 20% Eigen volgwagen, mobilhome …

Voor deze 53 fietstochten (31,2%) was onze vraag over het fietstransport niet 
relevant: de pelgrims fietsten terug naar huis, hadden eigen vervoer, een huurfiets 
of een georganiseerde fietspelgrimstocht.

Zelf verstuurd 8 4,7% Post,	UPS,	lokale	firma’s

Trein 6 3,5% Per trein - al dan niet verpakt

Vliegtuig 24 14,1% Al dan niet zelf verpakt

Soetens 34 20% Firma

Camino Fietstransport 45 26,4% Firma

Bij 117 fietstochten (68,8%) was onze vraag wel relevant: de pelgrims kozen 
transport voor hun fiets.
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* 32,5% zelf hun fiets verstuurden 
(post, UPS, fietswinkels, per trein, opvlieghaven)
 
Het (zelf of door een firma) demonteren, ver-
pakken en versturen van de fiets, bleek:

- in de meeste gevallen goedkoper, soms echter 
ook	vrij	duur;

-  voor sommige fietsers was het geen probleem, 
anderen	vonden	het	te	omslachtig;

-  bagage en fiets meenemen: er was een heel 
sleurwerk	in	stations,	op	de	luchthavens;

-  voor de TGV bijna niet mogelijk - ook onvoor-
spelbaar (reserveren onzeker …)

-  per trein: als de fiets niet gedemonteerd is, doe 
je	er	dagen	over,	het	wordt	dan	duur;

-  niet alle verpakkingsdozen/-zakken zijn 
	 conform	de	eisen	van	sommige	luchthavens;

-  de gedemonteerde fiets staat dan in de lucht-
haven of in het treinstation en dan …?

-  sommige fietsen waren beschadigd, eenmaal 
was	de	fiets	maanden	zoek;

-  het is wat omslachtig, doch haalbaar: kijk uit 
naar de prijs, plan goed je vertrek en thuis-
komst.

Besluit:
Uiteindelijk	 blijft	 het	 een	 eigen	 keuze:	 voor-	 en	
nadelen afwegen. En zoals bij elke pelgrimstocht: 
maak – overwogen - je keuze en ga er dan voor!
Na de ervaring van mijn twee pelgrimstochten, zou 
ik opteren voor Camino Fietstransport, besluit Dees.

* 67,5% deed beroep op een fietstransportfirma
Momenteel zijn er twee gelijkaardige Nederlandse 
firma’s:
Fietsvervoer Soetens (keuze bij 34 tochten) 
en Camino Fietstransport (keuze bij 45 tochten).

Uit de ervaringen van de pelgrims blijkt:

-  Bij beide firma’s kan je 7 op 7 je fiets binnenbren-
gen in een aan de firma gelinkt hotel, waar men 
bij voorkeur een nacht reserveert (schappelijke 
prijzen - verschillende niveaus). De fiets (die 
niet gedemonteerd moet worden) zou binnen 
14 dagen naar je thuisadres gebracht worden. 
Fiets en bagage worden apart aangerekend.

-  Men kan ter plekke, online of telefonisch, afspre-
ken (datum kan zelfs nog gewijzigd worden).

-  Soetens start echter de activiteiten voor 2022 
niet op.

-  Het is duur (rond de € 200), maar veilig, vlot en 
gemakkelijk te organiseren.

-  Camino-fietstransport is iets goedkoper, voorziet 
meerdere bestemmingen en kan ook de fiets en 
bagage ter plekke brengen. Ook bij panne on-
derweg wordt de fiets vervoerd. De fiets is ver-
zekerd voor schade. Er zijn ons momenteel geen 
klachten bekend.

Bij de 117 tochten waarvoor pelgrims een fietstransport zochten, zien we dat:

https://camino-fietstransport.nl/
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Het Hondsrugpad werd op de Fiets- en 
Wandelbeurs	 in	Utrecht	uitgeroepen	 tot	
wandelroute van het jaar 2022. De route 
van 166 kilometer loopt van Groningen 
naar Emmen. Het pad is onderdeel van 
de route Hondsrugpad-Hünenweg, een 
wandeling van 325 kilometer van Gro-
ningen naar het Duitse Osnabrück. Het 
verbindt de GEO-parken De Hondsrug (in 
Nederland) en TERRA.vita (in Duitsland).

De route begint nabij het station van 
de stad Groningen. Via Haren, Glimmen 
en Zuidlaren gaat het naar de provincie 
Drenthe. Daar loopt de route langs het 
hunebed van Borger, het Drouwenerzand 
en het Zwanemeerbos. In Duitsland gaat 
het over Meppen en Haselünne naar Os-
nabrück.  

De route werd gekozen uit een shortlist 
met vijf kandidaten die nog in de race 
waren voor de trofee van de 'beste wan-
delroute van de Benelux'. Het Hondsrug-
pad versloeg het Biesboschpad, de Dutch 
Mountain Trail, Ons Kloosterpad en La 
Lesse en la Lomme par les GR’s.

De jury heeft voor het Hondsrugpad 
gekozen vanwege de goede bewegwij-
zering, de grote afwisseling aan land-
schappen langs de route, de bondige 
wegbeschrijving in de vorm van een 
roadbook, het grote aandeel aan on-

verharde paden en de evenwichtige mix 
van natuur en cultuur.

De route is gemarkeerd met gele bordjes 
met een blauwe ‘H’. In Nederland heeft 
de Hünenweg het ‘Hondsrugpad’ als toe-
voeging in de naam. Het landschap van 
de Hondsrug, maar ook van TERRA.vita, 
ligt vol met sporen uit een ver en minder 
ver verleden. 

Talrijk zijn de hunebedden 
langs het Hondsrugpad. 

hondsrugpad: wandeling van het jaar

De wandelroute bestaat uit 20 dagetap-
pes,	 variërend	van	13	 tot	25	kilometer	
(9 in Nederland, 11 in Duitsland). Alle 
dagetappes starten/eindigen bij een 
informatiepaneel waarop de lokale be-
zienswaardigheden en een gedetail-
leerde kaart te zien zijn. Alle informatie 
over de route vind je hier. 

https://www.huenenweg.com/nl/
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met de schelp door lier

Voortaan kan je met de hulp van schel-
pen in het voetpad de Via Brabantica 
door Lier volgen. De Via Brabantica, 
een van de pelgrimspaden in de Lage 
Landen, vertrekt in Bergen-op-Zoom 
(Nederland) en eindigt in Saint-Quentin 
(Frankrijk). In Lier werd het pad door de 
stad van aan de spooroverweg aan de 
Lisperpoort, via de Sint-Jacobskapel op 
de Grote Markt tot aan de oude brug 
over de afleidingsvaart achter het be-
gijnhof van schelpen voorzien. Zij ver-
vangen de gekende blauw-gele stickers. 

Ch
ris

 V
an

 R
om

pa
ey

Elk van de twaalf bronzen schelpen wijst 
met de kop naar de volgende schelp, 
richting Compostela. Visit Lier, de toe-
ristische dienst van de stad Lier, orga-
niseert op 24 juli een wandeling langs 
deze schelpen onder de hoofding ‘pel-
grimeren’. Voor deze wandeling kan je 
nu al inschrijven (klik hier). Andere data 
voor de pelgrimswandeling volgen later. 

Bij Visit Lier kan je overigens een afdruk 
bekomen van een unieke pelgrimsstem-
pel van Jakobus de Meerdere.

Voor de opvang van Oekraïense vluch-
telingen zijn sommige gemeentelijke 
herbergen in Frankrijk gesloten voor 
pelgrims. Ook in private herbergen 
kan een deel van de bedden voorbe-
houden zijn voor Oekraïners op ver-
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Het emblematische Real Monasterio de San Zoilo ligt op 
de route van de Belgische pelgrims. 

Filip, mathilde en kids op de camino

Het koninklijk paar Filip en 
Mathilde, hun vier kinderen 
en enkele vrienden, hebben 
volgens de Spaanse media 
een weekje paasvakantie uit-
getrokken om in Palencia een 
deel van de camino te lopen. 
Zij gingen van Itero de la Vega 
naar San Nicolás del Real Ca-
mino. In de pers werden pel-
grims en wandelaars ervan op 
de hoogte gebracht dat ze wel 
eens hoog gezelschap konden 
ontmoeten. 

De tocht bedroeg zo’n 70 km. Voor de familie werd na de coronapande-
mie een oude traditie opnieuw opgenomen. Eerder werden al andere 
delen van de Camino Francés gedaan. In 2017 startte het pelgrimeren 
in Navarra met een tocht van Estella naar Logroño. Een jaar later was 
La Rioja aan de beurt. En in 2019 ging het van Burgos naar Frómista. 

KoRT

zoek	van	de	lokale	besturen.	Uiteraard	
is dit een mooie daad van solidariteit. 
Maar als je als pelgrim onderweg 
bent, kan het wel aangewezen zijn 
op voorhand even te informeren of 
er slaapplaats op je eindbestemming 
voorhanden is.

Franse herbergen ontvangen oekraïners

https://www.visitlier.be/en/node/14


¡HOLA! nr. 142 - mei 202230

Tweede heilig Jaar breekt records

Tot eind april hebben niet minder dan 20.700 pelgrims 
een compostela op het Pelgrimsbureau in Santiago 
afgehaald	en	dat	 is	een	 record.	Ook	vanuit	België	en	
Nederland trekken pelgrims massaal op tocht in dit 
‘tweede’ Heilig Jaar 2022. 

In dezelfde periode in het precoronajaar 2019 gingen 
18.600 pelgrims hun compostela ophalen. In het vo-
rige Heilig Jaar (2010) telde men in dezelfde periode 
19.100 registraties. 

De algemene tendens geldt ook voor Nederland en 
België.	Tot	 eind	 april	 daagden	 70	 Belgische	 en	 155	
Nederlands pelgrims op aan het pelgrimsbureau. 

Kaas voor pelgrims

Monniken voorzagen in hun levensonderhoud niet 
alleen met elexir en trappist, maar ook met kaas. Zo 
ontstond in de twaalfde eeuw in de abdij van Au-
brac de laguiole, een compacte, harde abdijkaas van 
ongepasteuriseerde koemelk. De kaas werd door 
de kloosterlingen geproduceerd om de pelgrims te 
bevoorraden die er stopten op hun weg naar Santi-
ago de Compostela, wist Kerknet te achterhalen. De 
productie van deze bergkaas is vandaag overgeno-
men door de kaascoöperatie Jeune Montagne.

Pelgrimskroezen tegen halve prijs

In onze pelgrimswinkel vind je pelgrimskroezen van 
een halve liter tegen halve prijs. De kroezen hebben 
een hele geschiedenis. 

In het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen is sinds 30 
maart 2012 opnieuw een pelgrimsherberg gevestigd. 
In de oorspronkelijke herberg bezat men twaalf stenen 
pelgrimskroezen. Daarvan zijn er nog tien bewaard. 
Eens per jaar, op Witte Donderdag, staan zij te pronk op 
de pelgrimstafel in de kapel. Ter gelegenheid van de 
heropening van de pelgrimsherberg werden replica’s 
gemaakt van een van deze pelgrimskroezen. Vooraan 
op de kroes staat een pelgrim afgebeeld met al zijn at-
tributen. De kroezen kosten nu 8 in plaats van 16 euro. 
Geïnteresseerd? De kroezen worden niet verzonden 
en je kan ze enkel afhalen op het secretariaat van het 
Vlaams Compostelagenootschap in Mechelen. 
Bestellen en een afspraak maken kan je hier.

https://compostelagenootschap.be/product/pelgrimskroes-in-steen/
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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.

media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

https://www.museumkrona.nl/nl/ontdek-krona/museum
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Park, van 6 mei tot 28 augustus 2022
ergens onderweg

Parcum nodigt je uit om mee op tocht te 
gaan langs religieuze wegen, heilige reis-
gezellen en bedevaartsoorden.

Mensen zijn constant in beweging. Vaak 
doelgericht. Weloverwogen of onvermij-
delijk. Ook binnen religie is 'op pad gaan' 
een frequent en sprekend motief. Bewo-
gen of gedreven door geloof zijn mensen 
al eeuwen onderweg. Van Bijbelse figu-
ren tot pelgrims en vluchtelingen.
'Ergens onderweg' belicht wat hen dreef 
en drijft. Met welk doel vertrekken ze? 
En hoe beleven ze religie onderweg? De 
expo neemt je op tocht langs religieuze 
wegen, heilige reisgezellen en bede-
vaartsoorden.
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Religieuze reizigers tot vluchtelingen
'Ergens onderweg' behandelt aspecten 
van het onderweg-zijn binnen religie. Al 
vanaf het prille begin is de mens op weg. 
Verdreven uit het Paradijs, op de vlucht 
voor farao's en koningen. Maar even goed 
trekken duizenden gelovigen jaarlijks naar 
heilige oorden en op pelgrimstochten.
Ook vandaag zijn heel wat mensen in be-
weging. Op de vlucht wegens hun geloof. 
Of dichter bij huis, in processies of naar 
bedevaartplaatsen. De tentoonstelling 
vertelt een verhaal over vroeger én nu. 'Er-
gens onderweg' brengt religieus erfgoed 
in dialoog met werk van hedendaagse 
kunstenaars Sven 't Jolle, Karl Philips, As-
lan Goisum en Erkan Ozgen. 
Een ticket kan je hier bestellen. 

https://leuven-abdij.iticketsro.com/nl-BE/bundles/bezoek abdij van park %2b parcum
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Geel, tot 28 augustus
zot van dympna

In Geel opende de Foundation onlangs 
een tentoonstelling in de Sint-Dimpna-
kerk met de titel ‘Zot van Dimpna’. In 2010 
verwierf Huts acht panelen met scènes 
uit het leven van de heilige die deel uit-
maakten van een altaarstuk uit 1505 van 
Goossen Van der Weyden, de kleinzoon 
van Rogier.

Dimpna is de dochter van een Ierse ko-
ning, die nadat zijn vrouw is overleden, 
met haar wil trouwen. Wanneer ze op de 
vlucht slaat samen met haar biechtva-
der, komen ze in de Lage Landen terecht, 
meer bepaald in de Kempen. Daar hou-
den ze zich bezig met de armen en de 
zieken. Wanneer haar vader haar eindelijk 
vindt en zij opnieuw weigert zijn vrouw 
te worden, onthoofdt hij haar. Ze wordt 
sinds de 15de eeuw aanroepen voor di-
verse vormen van geestesziekten.

De tentoonstelling is zeker de moeite 
waard. De paneeltjes zijn prachtig geres-
taureerd. Via een inleidende film krijg je 
de nodige info over het hele project. Op 
een ludieke manier wordt de restaura-
tie en het wetenschappelijk onderzoek 
dat eraan voorafging, gepresenteerd. 
Het productiehuis ‘Koeken Troef ‘zorgde 

De Phoebus Foundation, opgericht 
door ondernemer Fernand Huts, 
heeft in de museumwereld zijn spo-
ren al verdiend. The Phoebus Foun-
dation is een kunststichting naar 
Angelsaksisch recht, met filantropi-
sche doelstellingen. Deze stichting 
verwerft kunstvoorwerpen, staat 
borg voor een professioneel behoud 
en beheer, zorgt voor de conservatie 
en restauratie van de objecten en zet 
hoog in op wetenschappelijk onder-
zoek. Haar collectie en kennis deelt 
ze met een zo breed mogelijk pu-
bliek. Ze doet dat met tentoonstel-
lingen en bruiklenen, culturele eve-
nementen, symposia en publicaties.

Denk maar aan de succesvolle ten-
toonstellingen ‘Voor God en geld’ en 
‘PiKant’.

voor scenografie. Een discussie tussen 
de abt van Tongerlo, de opdrachtge-
ver van de triptiek, en Goossen Van der 
Weyden, vormt de rode draad. Dat dit 
soms met iets te gemakkelijke humor 
gepaard gaat, nemen we er vanwege 
de uitzonderlijke paneeltjes, graag bij. 
Meer info? Klik hier.

https://www.okv.be/tentoonstelling/zot-van-dimpna
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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

op zoek naar een herberg? 

Chantal Jourdan verkoopt haar herberg 
‘Un pas à la fois’ op de Via Lemovicen-
sis, de pelgrimsweg vanuit Vézelay via 
Nevers. De herberg in Prémery telt elf 
plaatsen, heeft een hof met fruitbomen 
en moestuin. 

De vraagprijs bedraagt 175.000 euro. 
Voor meer info kan je bij Chantal terecht: 
tel. +33 3 58 07 09 69 / 6 78 91 39 23.
Mail: talchan5@hotmail.fr
Alles over de herberg (inclusief foto's), 
zie unpasalafois.eu.

https://www.unpasalafois.eu/

