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Steeds meer pelgrims trekken opnieuw richting Santiago de Compostela. Elke maand sneuvelen records op het pelgrimsbureau in Santiago. 
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KalendeR GenooTSChaP

Zaterdag 4 juni: Sint-Jakobsprocessie in Brussel

Zaterdag 11 juni: Via Tenera van Kruibeke naar Temse

Maandag 25 juli: Feest St.-Jakob in Brugge
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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
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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

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	stuur-
groep hou je het logiesaanbod langs de Via Scaldea 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.

Oudenaarde, Onze -Lieve-Vrouwekerk van Pamele
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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 zangers en zangeressen? 
Wens je door het zingen van pelgrimsliederen de pelgrimszegen 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 pelgrims-
koor Adalard van Aubrac 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 gesmeerd 
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 gegaran-
deerd met open armen en een warm pelgrimshart ontvangen. 

Wat staat er op het programma dit jaar? 

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 eucharistievie-
ring 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 pelgrims-
zegen van 2019 in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. 
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nieuWS Van heT GenooTSChaP

infopunt in mechelen (op afspraak)

In juni 2022 zal het Infopunt elke zaterdag geopend zijn van 10 
tot 15.30 uur.
De coronaversoepelingen blijven verder gehandhaafd. Bij een 
bezoek dien je de nog vigerende coronamaatregelen te res-
pecteren. Breng best een mondmasker mee.   Het afspraken-
systeem en de werkwijze van het Infopunt blijven zoals voor-
heen. Afspraken zijn mogelijk in de voor- of namiddag. Kom 
zeker niet naar het Infopunt in Mechelen zonder vooraf een 
afspraak te boeken. Dat kan op onze website (klik hier). Voor 
alle recente informatie over de situatie in het Infopunt in Me-
chelen kan je steeds terecht op onze 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.

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 
infopunter – klik even op een naam 
- zijn/haar ervaringsgegevens. Boven-
dien is er boven de tabel een zoek-
functie voorzien om een infopunter te 
vinden met ervaring met een bepaalde 
pelgrimsweg. 

Info vragen over de camino’s? 
Op de website eindigt het lijstje met 
de ervaring van de 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@compostelagenootschap.be. 
Of wil je zelf je ervaring als pelgrim de-
len, lees dan meer over de werkgroep 
Infopunt.

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:

zaterdag 4 juni 2022: Chris Briké, Luk Pauwels en José Maes

zaterdag 11 juni 2022: Alex Cusse, Rene Henquet, 
en Peter Aldelhof

zaterdag 18 juni 2022: Richard Anthone, Martine Maes 
en Robert Truyen

zaterdag 25 juni 2022: Marc Frederickx, Paul Linders 
en Richard Asselberghs

De schuingedrukte namen zijn van de mensen met fietsexpertise.

https://compostelagenootschap.be/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/infopunt-keuze/infopunt/
http://infopunt@compostelagenootschap.be
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Het traject Kruibeke-Temse (15 km) is een onderdeel 
van de Via Tenera, die redelijk recent tot stand is geko-
men. Nu COVID-19 zijn tijd zowat gehad heeft, wil af-
deling Antwerpen de gelegenheid geven om met deze 
nieuwe pelgrimsweg kennis te maken. De wandeling 
verloopt zoveel mogelijk in het groen en de rustgeven-
de 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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Na twee jaar onderbreking wegens de 
coronapandemie viert ons Genootschap 
opnieuw samen het feest van Jakobus 
de Meerdere. Telkens gebeurt dat in een 
stad of gemeente met een Sint-Jakobs-
kerk, ditmaal is het historische Brugge 
aan de beurt. De Sint-Jakobskerk, date-
rend uit 1240, is bekend voor haar tal-
rijke kunstschatten, gekregen van rijke 
schenkers uit de buurt, en voor haar fu-
neraire kunst. De afdeling Brugge-Kust 
neemt de organisatie op zich. Epicen-
trum van de festiviteiten: zaal Tabigha, 
Noordzandstraat 46 in Brugge.

Programma
Vanaf 9.30 u. Onthaal en welkom met een kop koffie of thee in zaal Tabigha
10.45 u.   Korte wandeling van 5 minuten naar de Sint-Jakobskerk
11.00 u.   Misviering. Ons pelgrimskoor Adalard van Aubrac 
      o.l.v. dirigent Johan De Ridder luistert deze viering op.
12.30u.    Aan tafel voor een feestelijke lunch
Vanaf 14.00 u. Keuze uit twee rondleidingen of één stadswandeling: 
  *  een gegidst bezoek aan de Sint-Jakobskerk
  *  een kijkje nemen achter de schermen van het Concertgebouw onder leiding  

  van een gids (max. 50 deelnemers in twee groepen)
  *  Brugge verkennen op eigen tempo met behulp van een stadsplan of digitale  

  track. Je komt langs het belfort, stadhuis, provinciaal hof, bloedkapel …

Neem je niet deel aan een activiteit of keer je na een activiteit terug naar zaal Tabigha, 
dan kan je met een drankje nog wat keuvelen in het café De Ware Jakob. Een andere 
aanrader is de brouwerij Halve Maan op het Walplein 26, nabij het begijnhof en het 
station. Daar wordt de lekkere Brugse Zot gebrouwen.
17.00 u. – Afsluiting

Heb je nog extra inlichtingen nodig, stuur dan een e-mail naar 
afdelingbruggekust@compostelagenootschap.be.
Opgelet: voor de maaltijd en voor elke activiteit dien je in te schrijven. 
Meer info vind je hier. 

Feest van Sint-Jakob
Brugge, 25 juli

Interieur van de Sint-Jakobskerk in Brugge
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/feest-sint-jakob-2022/
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Wandeling op de Kalmthoutse heide: impressies 

Op zaterdag 21 mei nodigde de afdeling Kempen uit voor een wandeling en pick-
nick op de Kalmhoutse Heide. René Henquet vertelt over deze dag. 

 ‘Van de 18 ingeschrevenen waren er 15 aanwezig, allen gepakt en gezakt met het 
nodige voor de picknick. Die picknick was voorzien aan het onthaalcentrum, de 
Vroente, maar wegens werken was dat daar niet mogelijk. Dan maar overstappen 
naar plan B en picknicken aan het eerste ven. 

Om kwart over twaalf werd de start gegeven voor een wandeling van een acht-
tal kilometer. We kozen voor het parcours van het schaap. Naar mijn bescheiden 
mening wel één van de mooiste. Het leidt door bossen, door de open Kambuus- en 
de Hazeduinen, door heidevelden en langs de vennen. Aan het eerste ven werd de 
picknick gehouden. De sfeer zat er goed in, er werd veel gepraat en gelachen en de 
contacten liepen vlot. Ieder had zijn verhaal, zijn ervaringen, zijn belevenissen. Aan 
de gloednieuwe brandtoren hielden we nog even halt om degenen die het wens-
ten, even naar boven te laten klauteren en hen te laten genieten van het mooie 
uitzicht over de Kalmthoutse Heide. Bij aankomst hebben we nog even samen een 
drankje genuttigd in de Heihoeve. Rond 17 uur ging iedereen tevreden en voldaan 
terug naar huis.’
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SPIRITUALITEIT

nr. 134 - september 202110

Time out

Stap even uit de sneltijd 
neem een omweg 
laat je even niet meeslepen
loop op eigen kracht 
ga even op je eigen schouder zitten 
kijk toe 
zie jezelf 
verlaat even het strijdperk 
breng vrede in jezelf 
laat je niet leven
leef in je eigen tijd 
neem een time-out 
geef jezelf het geschenk van de tijd
 
Marinus van den Berg
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Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 

zuurstof voor de ziel
Pad

hou hoop
en bouw
houd vast
vertrouw

geloof
versta
laat los
en ga

bepaal
je koers
verleg
de lat

en volg
vooral

je eigen
pad

 
Auteur – Tanja Helderman

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


¡HOLA! nr. 143 - juni 202213

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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Wat ‘te doen’ op de Camino inglés?

De Camino Inglés is een van de populairste routes naar 
Santiago. Aantrekkelijk is de korte afstand die toelaat 
dat pelgrims na drie tot vijf etappes op hun bestem-
ming zijn. Bovendien is de route goed bewegwijzerd, 
niet erg moeilijk te lopen en is er een redelijk goed uit-
gebouwd net aan slaap- en bevoorradingsplaatsen. 

Ferrol en A Coruña zijn de huidige startplaatsen van 
de route waarvan de oorsprong overzee ligt. Het wa-
ren pelgrims uit noordelijk Europa die hier aan land 
kwamen. Om de route optimaal te beleven, heeft de 
Spaanse postdienst, Correos, een kaart samengesteld 
met de tien toppers die je ‘moet’ gezien en beleefd 
hebben op de Camino Inglés. 

Start je vanuit Ferrol, dan kan je eerst een bezoek bren-
gen aan het militair arsenaal, een pareltje van de Spaan-
se tijd van de Verlichting, en aan de Magdalenawijk met 
zijn prachtige modernistische gebouwen. (1)

Het klooster van O Couto is zeker ook een bezoek 
waard. Je kan er het beroemde Neda-brood proeven. 
Voorts is er het Humormuseum van Fene. (2)

Dan staat een pauze op de stranden van Cabanas op 
het programma en een bezoek aan de Torreón de Os 
Andrade en het historisch centrum van Pontedeume. 
Hou wat energie over om in het Fragas do Eume Natu-
ral Park de abdij van Caaveiro te bezoeken. (3)

Verken de zanderige gebieden van Miño en de moe-
rassen van de Baxoi-rivier. Ontdek Betanzos, een van 
de belangrijkste middeleeuwse steden van Galicië. En 
twijfel niet om er de beroemde omelet te proeven. (4)

Stop en geniet van de Mariñas Coruñesas en het Ter-
ras do Mandeo Biosphere in Paderne. (5) In Hospital de 
Bruma (Mesía) stond ooit het oudste pelgrimshospi-

taal op de Camino Inglés op de plaats waar zich nu de 
albergue bevindt. (6) 

Passeer je Ordes dan kan je de vele voorbeelden van 
stedelijke kunst bewonderen. In Sigüeiro (Oroso) kan 
je uitkijken op de rivier, de Tambre. (7) 

In Santiago ten slotte kan je je rugzak achterlaten in 
het postkantoor aan de Rua do Franco, 4 en de stad 
intrekken. Correos raadt je aan te genieten van de 
Galicische gastronomie en van de bezienswaardig-
heden in de ‘Stad van de Apostel’. (8).

Wanneer je vanuit A Coruña vertrekt, heeft Correos 
twee aanbevelingen klaarstaan. Het is ten eerste de 
moeite om de oude stad en María Pita uitgebreid te be-
zoeken. Geniet er van de Atlantische Oceaan vanop de 
promenade en bezoek de toren van Hercules, de oud-
ste in gebruik zijnde vuurtoren in de wereld. Voorts is 
er de rijke architecturale erfenis van Abegondo. Houd 
halt in Carral om er van het brood te proeven. 

In Hospital de Bruma lopen de twee varianten van de 
Camino Inglés samen zodat de pelgrims die respec-
tievelijk in Ferrol en in A Coruña van start gingen, er 
samen hun tocht kunnen voortzetten.

De toren van Hercules is de oudste vuurtoren ter wereld en 
dateert van de Romeinse tijd. 
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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 Geert 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 Pittem, 
SAMW Tielt, Pastorale eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem, het Vlaams Com-
postelagenootschap 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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Uiteraard ontbreekt de Heilige Jakobus de Meerdere niet in de 
Sint-Jacobskerk.
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Bezoek de kerk

Tot en met eind oktober houdt een vrijwilligersploeg 
op vrijdagvoormiddag van 10 uur tot 13 uur de Gentse 
Sint-Jacobskerk open. In deze kerk zijn heel wat kunst-
schatten te bezichtigen. Bij je bezoek aan de kerk krijg 
je een flyer waarop  zestien bezienswaardigheden van 
de kerk aangeduid staan. 

Daarnaast heb je als pelgrim waarschijnlijk interesse in 
de negen jacobalia die in deze kerk te vinden zijn. Aan 
de hand van een plattegrond kan je ze ontdekken. Het 
zijn enkele beelden van de H. Jakob alsook schilderijen 
en glasramen waarop het leven van de H. Jakob afge-
beeld staan. Om 11 uur is er ook een gebedsdienst van 
ongeveer een half uur.
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nos Repos in augy sur aubois viert twintigjarig bestaan

De pelgrimsherberg in Augy-sur-Aubois viert op 25 juni zijn 
twintigste verjaardag. Eigenlijk had dit feest vorig jaar gevierd 
moeten worden, want de herberg is ingezegend op 1 juni 
2001. COVID-19 verhinderde dat. Maar nu mag het. En dat 
gaat uitvoerig gebeuren met rond 12 uur een mis uit dank-
baarheid in het kerkje St.-Luder van Augy-sur-Aubois. Voor-
ganger is pastoor Fons van Hees. Hij heeft de pelgrimsher-
berg ingezegend in 2001 en vervolgens alle lustrumvieringen 
mee geleid. Daarna is er de verplaatsing naar het restaurantje 
Au Laugère in Laugère waar de ‘vin d'amitié’ wordt gedronken 
en een diner genuttigd.
Om 17 uur is er in het kerkje in Augy-sur-Aubois een concert 
met gemshoorns en fluiten door mevrouw Fiet Nafzger, ook 
een pelgrim.
En daarna is er een gezellig samen-zijn in en rond de herberg 
met muziek verzorgd door DJ Franco Oliveri, de buurman van 
Nos Repos. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Op deze 
avond zal René Heinrichs, samen met zijn vrouw Hanny, de 
oprichters van de herberg, het boekje '20 jaar Nos Repos' met 
verhalen van hospitaleros, aan de aanwezigen overhandigen.

Ieder die naar het feest komt en aankomt op vrijdagavond en 
vertrekt op zondagmorgen na het ontbijt wordt gevraagd om 
35 euro bij te dragen om de onkosten te dekken.
Wil je meedoen en buiten de herberg in bijvoorbeeld hotels 
of chambres d'hôte slapen, dan komt de bijdrage op 25 euro.

Graag opgeven bij Hanny en René Heinrichs op dit e-mail-
adres reneheinrichs@hotmail.com of op telefoonnummers 
0031 6 250 70 649 of 0031 164 67 42 52.

Voor meer info klik hier. Nos Repos ligt op de route van 
Vézelay naar Limoges als je langs de GR 654 loopt. 

http://www.pelgrims.nl/
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PaS VeRSChenen

Pelgrimeren in het oostends

In de tekst staat de cover van het boek en de paragraaf over pelgrimeren. Ik heb 
die twee ook apart tussen de foto’s onder ‘Oostende’ en ‘pegriem’ voor het geval dat 
beter uitkomt. De tekst van het woordenboek moet zeker goed leesbaar zijn. 

Frederik Schmitt bracht in het ‘Oostends Woordenboek’ een zevental lemmata aan 
die hij opving in gesprekken met en over pelgrims. De vijfde editie van het boek is 
pas uit en daar vind je op pagina 436 het meest algemene trefwoord over pelgrims: 
“pêgriem” (de ‘l’ valt weg). 
Het ‘Oostends Woordenboek’ is van de hand van Roland Desnerck en het is naast 
een taalkundig ook een heemkundig werk. Het werk telt 572 bladzijden. 

Dat Frederik op de hoogte is van pel-
grimeren is geen wonder. Zelf trok hij 
precies tien jaar geleden de voordeur 
achter zich in Bredene dicht en vertrok 
te voet naar Rome. 
Gewapend met tent, rugzak en pel-
grimsstaf verliep deze eenzame tocht 
onder meer over de Alpen, wat zowel 
letterlijk als figuurlijk het hoogtepunt 
van zijn reis was.

Hij moest over de desolate en be-
sneeuwde Grote Sint-Bernardpas, 

waar de gelijknamige hond werd gekweekt die ook al zo'n 1000 jaar geleden de 
pelgrims hielp op hun weg naar Rome en Jeruzalem. 

De honden werden gekweekt in een ingesneeuwd klooster dat ook Frederik moest 
bereiken met de sneeuwraketten die hij had gekregen van een Zwitserse pastoor. 
De tocht duurde in totaal drieënhalve maand en hij sliep in zijn tent, in pastorieën of 
bij gastvriendelijke mensen die hij aansprak.

Ook de cover van het boek is van de hand van Frederik, 
evenals alle 200 tekeningen binnenin. 

Frederik bij aankomst in Rome, 2012 In pelgrimsmiddens wordt wel eens vreemd opgekeken als hij over de volgorde 
van zijn pelgrimstochten vertelt. Eerst naar Rome en daarna naar Santiago de 
Compostela. De tocht lag uiteindelijk aan de basis van zijn bijberoep als stads-
gids (Oostende, Brugge) en zijn reislustig leven.
Naast dialectwoorden over pelgrimeren tekende hij ook voor bijdragen over 
andere onderwerpen als de standerdmolen of standaardmolen (stakemeuln), 
schaken en de reddingsdienst op het strand in het ‘Oostends Woordenboek’. 
Meer info? 
Een mailtje naar frederik.schmitt@hotmail.com en Frederik helpt je graag verder.
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aanvulling op Gids Belgique-Paris 

‘Chemin de Compostelle - The way of 
Saint-James Belgique-Paris’ is een gids 
die pelgrims van de Sint-Jakobskerk in 
Doornik naar de Sint-Jakobstoren in Pa-
rijs brengt. De tocht is 287 km lang en 
telt 12 dagetappes. Het boek is te koop 
in onze pelgrimswinkel. Intussen zijn 
er wel enkele aanpassingen te melden. 

Jakobsweg in zwitserland

Pelgrimeren naar Compostela heeft in 
Zwitserland een lange traditie. Een nieu-
we uitgave van Conrad Stein Verlag in de 
Outdoor-reeks beschrijft de hoofdroute 
van Rorschach over Konstanz naar Genève 
en stelt een aantal interessante alternatie-
ven voor. Het gaat om een route van 440 
km. Bij iedere etappe worden alle nodige 
inlichtingen verstrekt. Dan gaat het zowel 
over praktische zaken als 
wetenswaardigheden 
over natuur en cultuur. 
Kaarten en hoogtepro-
fielen vervolledigen het 
geheel. Het boek kost 
18,90 euro, zonder ver-
zendingskosten en kan 
hier worden besteld. 

Die kan je nu downloaden als je naar 
het boek in de pelgrimswinkel op onze 
website gaat (klik hier).

De route brengt de pelgrim door Cam-
brai, Saint-Quentin en Compiègne. De 
routebeschrijvingen en andere infor-
matie wordt eerst in het Frans, daarna 
in het Engels weergegeven. De aanvul-

ling is in het Frans. Ze 
betreft niet alleen wij-
zigingen aan de route, 
bijvoorbeeld vanwege 
werkzaamheden, maar 
ook veranderingen aan 
overnachtingsmogelijk-
heden, nieuwe telefoon-
nummers, en dergelijke. 

Het boek kwam tot stand 
in een samenwerking van 
vier Sint-Jakobsverenigin-
gen (Association Belge 
des Amis de Saint-Jacques 
de Compostelle, Saint-
Jacques en Boulangrie, 
Confrérie des Amis de 
Saint-Jacques de Com-
piègne en Compostelle 
2000). De genootschap-
pen mochten rekenen op 
steun van het gemeente-
bestuur van Sarcelles.

https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-shop/schweiz-jakobsweg-vom-bodensee-zum-genfersee/
https://compostelagenootschap.be/product/chemin-de-compostelle-way-of-st-jamesbelgique-paris-belgium-paris/
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Wegen met zegen

Bij de Nederlandse Uitgeverij Elmar verscheen 
het boek Wegen met Zegen. Wandelen door 
Overbetuwe: een meerdaagse pelgrimstocht. 
Het boek is van Bjorn van Snippenburg, Lies-
beth Meuldijk en Marga Zwiggelaar. 

De pelgrimsroute in Wegen met Zegen voert 
de wandelaar via oude landweggetjes en 
waterloopjes langs boomgaarden en kaste-
len naar vergezichten over de rivier. De tocht 
voert onder andere over wegen langs de af-
wateringskanalen op de Linge en die kanalen 
worden zegen genoemd. Soms lijkt het alsof 
de tijd stil heeft gestaan en voelt de pelgrim 
zich opgenomen in het grote geheel van de 
geschiedenis. De tocht loopt in het voetspoor 
van generaties mensen die ruimte en rich-
ting hebben gezocht en hun hoofd even leeg 
hebben gemaakt om daarna weer verder te 
kunnen. De spirituele wandelaar zal tijdens 
deze tocht bezieling halen uit de tientallen 
kapellen, kerken en pleisterplaatsen. De re-
creatieve wandelaar zal genieten van cultuur 
en natuur, en wie weet onderweg ook nog in-
spiratie opdoen. 

De pelgrimstocht bestaat uit 11 etappes van 
in totaal 155 kilometer tussen Arnhem en 
Nijmegen. Een doorzetter kan de route in 
een week voltooien maar de wandelaar kan 
er ook voor kiezen om af en toe een etappe 
of enkele etappes te lopen. Wat dat lopen be-
treft, hebben de auteurs niets aan het toeval 
overgelaten. In het boekje staan zeer gede-
tailleerde beschrijvingen van de route, elke 
etappe heeft een topografische kaart, de rou-
te is bewegwijzerd en er worden GPS-tracks 
aangeboden. Zells een QR-code voor zowel 
de wandelingen als de tracks ontbreekt niet 
in dit boek. 

Praktische informatie over bijvoorbeeld slaap-
plaatsen en een verdiepingsprogramma is te 
vinden op de website wegenmetzegen.nl die 
speciaal voor deze pelgrimstocht in het leven 
is geroepen. 
Interesse? Bestellen kan je hier.

http://wegenmetzegen.nl
https://www.wegenmetzegen.nl/product/wandelboek/
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Karakters op weg

Door de eeuwen heen trek-
ken er miljoenen mensen 
door Europa, Azië of Afrika. 
Met als einddoel een Hei-
lige Plaats. In Europa trekken 
zwervelingen vaak op hun 
zoektocht richting Jeruzalem, 
Rome of Santiago de Compostela. Als je 
de camino al vaker hebt doorleefd, wil je 
toch weleens precies nagaan wat al die 
zwervers toch bezield heeft? Op zoek dus 
naar het waarom en hoe. Vrijwilligerswerk 
in de Huiskamer der Lage Landen van het 
Nederlands Genootschap van Sint-Jacob 
voedt de nieuwsgierigheid van de auteur 
om dat te ondervinden. Als informatie-
centrum blijkt het ‘Holland House’ na-
melijk een unieke ontmoetingsplaats en 

Klooster – Pelgrimeren

Het Nederlandse tijdschrift Klooster heeft een speci-
ale editie aan pelgrimeren gewijd. Klooster bestaat 
al vijf jaar en wil de waarden en woorden van het 
kloosterleven van betekenis laten zijn in deze we-
reld. Een greep uit de artikels van dit nummer: Over 
Pelgrimeren en de weg die het doel is. 'Ik ben thuis 
in het onderweg zijn: 8 pelgrims vertellen. Het ver-
schil tussen wandelen en pelgrimeren. De klooster-
lijke blik : het ware pelgrimschap is innerlijk. 

Voor de redactie tekende Leo Fijen. Het tijdschrift 
kost 9,95 euro (zonder verzendingskosten) en kan 
hier worden besteld.

ontboezemingsplek voor Ne-
derlandstaligen. Zij hebben 
de camino immers volbracht. 
‘De interpretatie van mijn 
indrukken van deze door-
snee camino- gang(st)ers, 
teken ik op. Om het geheel te 

verluchtigen is de tekst gelardeerd met 
wijsheden van onderweg opgedane er-
varingen. Bovendien vlecht ik mijn eigen 
camino-belevenissen door mijn beknop-
te verhaal heen. Een dialoog met mezelf 
completeert het geheel,’ zegt de auteur 
Alexander Heydendael. 

Het boek wordt uitgegeven door Uitge-
verij Quist en kost 12,50 euro, zonder ver-
zendingskosten. 
Interesse? Bestellen kan hier.

oP WeG
een compostela ‘vicarie pro’

Ann Christiaens heeft voor haar overleden vader 
een pelgrimstocht van Porto naar Santiago ge-
maakt. Zij liet ons weten hoe het allemaal gegaan 
is. Haar verhaal is mooi en het kan ons inspireren. 
Ann schrijft: ‘Mijn papa is een aantal maanden 
geleden overleden en hij heeft er altijd van ge-
droomd om te voet naar Compostela te wande-
len. Maar hij werd ziek en kon het fysiek niet meer 
aan. Toen ik in 2018 en 2019 de Camino Francés 
wandelde zei hij na afloop dat hij het zo spijtig 
vond dat we dat niet samen hadden kunnen doen. Hij was altijd een sportman in hart en 
nieren geweest en heeft ook 15 keer de Dodentocht in Bornem uitgelopen. Dus toen hij 
18 februari overleed vond ik dat ik hem naar Compostela moest meenemen.’
Ann vroeg het Infopunt in Mechelen of ze ook voor hem een compostela zou kunnen 
krijgen als ze telkens een credencial liet afstempelen. Het antwoord hierop wist men in 
Mechelen niet en Ann kreeg de raad om het op het pelgrimsbureau in Santiago gewoon 
voor te leggen. Op 3 april vertrok ze in Porto om via de kustweg op 14 april in Santiago 
aan te komen. 
Haar verhaal gaat verder: ‘Telkens wanneer ik 
een stempel liet zetten vroeg ik er ook eentje 
voor papa. Uiteindelijk heb ik mijn vraag op het 
bureau gesteld en de man die de compostela 
uitschreef vroeg hem direct terug en schreef er “ 
vicarie pro : Ferdinand Christiaens” op. 
Met andere woorden wanneer je de camino 
loopt voor een overleden persoon of voor ie-
mand die het niet meer kan, dan kan je daar 
geen afzonderlijke compostela voor krijgen 
maar je kan hem of haar wel laten vermelden op 
de jouwe. De man bedankte mij ook omdat ik dit 
heb willen doen voor papa. Ik hoef jullie niet te 
vertellen dat dit heel emotioneel was.’

https://www.carmelitana.be/nl/webshop/1518243/klooster-nr-18-pelgrimeren
https://www.quist.nl/uitgeverij/nl/nederlandse-taal-en-cultuur/11-karakters-op-weg-9789091919162
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Park, 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. 

media-eRFGoed-TenToonSTellinGen-ConCeRTen

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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Watou, 2 juli tot 4 september
Kunstenfestival

Op Watou 2022 zal er nieuw 
werk te zien zijn van meer dan 
20 dichters. Naast deze in situ 
gedichten wordt het poëziegedeelte verder aangevuld met een nieuwe fiets-
route, gewijd aan Gwy Mandelinck.

Staat verder nog op het programma: residentensessies van het Huis van de 
Dichter, de Poëzieradio (een podcast van Alex Deforce), de Nationale Dag van 
de Traagheid (i.s.m. VONK & Zonen) en een hommage aan Bernard Dewulf.
Meer info, klik hier. 

oostende
Street-art The Crystal Ship

Dankzij The Crystal Ship dui-
ken sinds 2016 jaarlijks wereld-
bekende en gerenommeerde 
kunstenaars, gigantische 
muurschilderingen en inter-
venties op in Oostende. 
Samen vormt dit een artistiek 
parcours in de binnenstad en 
op Het Groen Lint rond Oos-
tende. Met een gratis fiets- of wandelplan 
in de hand kan je op eigen houtje op pad 
langs alle kunstwerken. Je ziet niet alleen 
tientallen reusachtige kunstwerken in alle 
vormen en maten, maar leert tijdens de 
route ook de verschillende wijken en facet-
ten van Oostende kennen. 
Meer info, klik hier.

Franco Fasoli (AR) – Sporthal De Spui  
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Tijdens de 14de editie van Cabin Art 
staat Paul Delvaux in de spotlights. 125 
jaar geleden werd hij geboren en het 
Delvauxmuseum viert dit jaar zijn 40ste 
verjaardag. Twee jubilea die niet onop-
gemerkt voorbij gaan. Daarom gaan 56 
kunstenaars dit jaar aan de slag met het 
thema ‘Paul Delvaux in Sint-Idesbald’. 
Meer info, klik hier.

Koksijde- Sint idesbald, tot 11 september
openluchttentoonstelling Cabin art

Roeselare is gelegen in het hart van West-
Vlaanderen. De stad telt zo'n 65.000 inwo-
ners en heeft een gezellig stadscentrum 
met enkele leuke bezienswaardigheden 
zoals het Museum van de Wielersport, 
het prachtige Kasteel van Rumbeke en de 
brouwerij van Rodenbach.

Maar, wist je dat je in Roeselare ook heel 
wat mooie muurschilderingen kan spot-
ten? Met deze wandeling van 9 km kom 
je langs de verschillende ‘murals’ in het 
centrum van Roeselare. Onderweg kom 
je natuurlijk nog meer leuke en bijzonde-
re plekjes tegen die je doen kennismaken 
met de stad.
Meer info, klik hier.

David Walker-Slapende vrouw  

Kunst combineren met een fikse wan-
deling. Het kan perfect wanneer je 
een parcours met muurschilderingen 
afwandelt. Geen geslenter door mu-
seumzalen, maar stevig stappen door 
plaatsen als Oostende, Sint-Idesbald 
of Roeselare.

Roeselare
Street-art wandeling door het centrum

https://www.kunstenfestivalwatou.be/nl/watou-2022/poezie/
https://www.visitoostende.be/nl/thecrystalship
https://www.koksijde.be/cabinart22
https://www.reisroutes.be/blog/belgie/street-art-wandelingen-in-roeselare/
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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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uden, 4 juni – 23 oktober
dalí, Bijbel, surrealisme, games

De Bijbel en videogames. Je zou het waarschijnlijk 
niet met elkaar verbinden. Toch is dat wat in Uden 
in Museum Krona wordt gedaan;
Dat Dalí heel wat opmerkelijke facetten bezat, is 
je wellicht bekend. Hij experimenteerde met ver-
schillende materialen en kunststijlen, werkte sa-
men met filmregisseurs als L.Buñuel en A. Hitch-
cock en was zelfs met zijn surrealistische werken 
een inspiratiebron voor S. Freud.

In Museum Krona toont men vanaf 4 juni zijn com-
plete serie van 105 voorstellingen uit de Bijbel. Dalí 
was diepgelovig is je misschien onbekend. Deze il-
lustraties vormen de basis voor de Milanese Rizzoli 
uitgave van de Bijbel. Door de bijzondere druk-
technieken werden de aquarelachtige kleuren 
bewaard die eerder expressionistisch van karakter 
zijn. Zij worden aangevuld met de tiendelige se-
rie ‘Moïse et le Monothéisme’ gedrukt op huiden. 
Beide series zijn afkomstig uit de verzameling R. 
Mayer uit Bamberg een Dalí-verzamelaar.

Het uitzonderlijke aan deze tentoonstelling is dat 
cultuurtheoloog Frank Bosman Dalí’s werk ver-
bindt met de wereld van de videogames en vir-
tual reality. Mythologie en religie spelen wel eens 
meer een belangrijke rol in gamevideo’s. In dit 
deel van de tentoonstelling worden zij verbeeld 
en geanalyseerd.

De verbinding van deze twee werelden is op zich 
al een bezoek waard. En wil je als Bijbelkenner 
kunnen meepraten over games en NFT’s een must.
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De heilige Drie Koningen, 1963-1965
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Jaak te voet op de Camino Francés
Jaak Kerckhofs uit Sint-Truiden heeft er 
een traditie als fietser naar Compostela 
opzitten. Dit jaar gaat hij echter te voet. 
Hij neemt de Camino Francés. 
Zijn wedervaren deelt hij op zijn blog. 
Meer weten? Klik hier.
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Jaak heeft Pamplona achter zich gelaten en 
trekt de prachtige velden met koolzaadbloe-
men in. 

danny en dochter op stap
Danny Peeters uit Lille en zijn dochter 
Els gaan samen op pelgrimstocht van 
Lourdes naar Santiago. De voorberei-
dingen met een tocht in de Ardennen 
en een bedevaart naar Scherpenheuvel 
hebben hen op scherp gesteld. Wil je 
meer over hun tocht te weten komen? 
Klik hier. 

zoeKeRTJeS

Camino in etappes
Gerda Vanderbempt is van plan de camino in etappes te doen. Eind 
juli wil ze van start gaan. Gerda is 65 en zoekt een pelgrimsgezel van 
ongeveer dezelfde leeftijd. Haar bedoeling is eerst de Via Monastica te 
volgen en vervolgens de Via Campaniensis. 
Voorlopig heeft ze 23 juli als startdatum in haar hoofd, maar dat is uiter-
aard bespreekbaar. Klik hier om een bericht aan Gerda Vandenbempt 
te sturen.

Pieternel Rijmen zoekt fietscompagnon
Rond 25 juli wil Pieternel Rijmen de fiets op om vanuit Parijs naar Com-
postela te fietsen. Pieternel is 18 jaar en houdt van fietsen. Zij wil de 
tocht mogelijk in twee keer doen. Dat is nog onzeker. Je kan Pieternel 
bereiken op 0499 12 98 66 of je kan haar een bericht sturen (klik hier).

Rudy Rymen onderweg
Rudy Rymen uit Pulle beleeft een mooie tocht en 
bericht daarover via facebook. Wil je hem volgen? 
Klik hier.

Dorst hoeft Rudy alvast niet te lijden. 

Tuur Vandeven 
Tuur Vandeven en zijn vrouw zijn onderweg naar 
Compostela. Zij doen de tocht in verschillende delen. 
Meer weten? Klik hier.

https://www.pindat.com/pindata/user/jaak.de.fietser/2022-04-24
https://vaderendochternaarcompostela.blogspot.com/
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/bekijk-zoekertje/?id=145267
https://compostelagenootschap.be/op-weg/voorbereiding/vind-je-pelgrimeergezel/bekijk-zoekertje/?id=145310
https://www.facebook.com/ruudsroad
https://opwegnaarcompostela.blog/

