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De camino spreekt opvallend veel jongeren aan. Vriendengroepjes, klassen, jeugdbewegingen, religieuze organisaties … zijn de jongste 
maanden op weg gegaan. Maar ook anderen die individueel, met een vriend of vriendin, met de familie of met opa of oma op weg gaan, 
verjongen het imago van de camino. 
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KALENDER GENOOTSCHAP

Zaterdag 10 september: Wandeling in Poperinge

Vrijdag 30 september: Film Lam Gods in Gent

Zaterdag 1 oktober: Bezoek Karrenmuseum in Essen

Zaterdag 15 oktober: Infosessie kandidaat-hospitaleros in Mechelen

Vrijdag 21 oktober: Pelgrimsavond in Denderleeuw

Zaterdag 5 november: Infodag kandidaat-pelgrims in Kapellen

Zaterdag 12 november: Infodag kandidaat-pelgrims in Gent

Zaterdag 19 november: Ontmoetingsdag voor pelgrims in Oud-Heverlee

Maandag 5 december: Caminobabbel in Kapellen

Aankomen aan de kathedraal in Santiago. Het is voor velen een ingrijpende gebeurtenis, ook 
voor Karel Verstraete en Gerda Vandeputte die het dit jaar mochten beleven.

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

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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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 mu-
zikaal tintje te geven? 
Antwoord je een tot driemaal ja op deze vragen, sluit dan zeker aan bij het pelgrimskoor 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 bete-
kent dat de stemmen van de koorleden terug moeten gesmeerd worden en dat de liederen grondig her-
haald 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.
Meer informatie kan je krijgen via mail bij Claudine Lybaert: pelgrimskoor@compostelagenootschap.be.
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NIEUWS VAN HET GENOOTSCHAP

Infopunt in Mechelen (op afspraak)

In september 2022 zal het Infopunt ‘s zaterdag geopend zijn van 10 tot 15.30 
uur. Bij een bezoek dien je de nog vigerende coronamaatregelen te respecte-
ren. Breng best een mondmasker mee.

Het afsprakensysteem en de werkwijze van het Infopunt blijven hetzelfde. 
Afspraken zijn mogelijk in de voor- of namiddag. Een afspraak is noodzakelijk. 
Die kan je hier maken.

Er zullen twee informanten met stapervaring en een met fietservaring aan-
wezig zijn. 
De plaats van afspraak is het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de 
Merodestraat 18 in Mechelen. 

Volgende vrijwilligers zullen van dienst zijn:

zaterdag 3 september 2022: Luc Holsters, Patrick Goossens en Jos Belmans
zaterdag 10 september 2022: Chris Briké, Alex Cusse en Peter Aldelhof
zaterdag 17 september 2022: Emiel De Smedt, 
Marc Frederickx en José Maes
zaterdag 24 september 2022: Patrick Maene, 
Luk Pauwels en Robert Truyen.

De schuingedrukte namen zijn van de mensen 
met fietsexpertise.
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Info vrijwilligers:

Voor info over de vrijwilligers van het infopunt in Meche-
len en hun camino-expertise ga je op de website naar de 
pagina van het Infopunt (klik hier). Op die pagina staat 
onderaan bij elke infopunter – klik even op een naam - 
zijn/haar ervaringsgegevens. Bovendien is er boven de 
tabel een zoekfunctie voorzien om een infopunter te vin-
den 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 delen, lees dan meer over de werk-
groep Infopunt op deze webpagina.

Li
ev

e 
Va

n 
D

un

https://compostelagenootschap.be/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/infopunt/
https://compostelagenootschap.be/trefpunt-vrijwilligers/werkgroepen/werkgroep-infopunt/
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AFDELING ZUIDWEST
Poperinge, zaterdag 10 september
Wandeling in de Galgebossen

Vorig jaar op 28 november verregende de wandeling in 
de Galgebossen rond Poperinge volledig. Daarom orga-
niseert de afdeling Zuidwest – op vraag van velen - de 
wandeling opnieuw en ditmaal hopelijk in betere om-
standigheden. Het programma blijft grotendeels het-
zelfde met uitzondering van het brouwerijbezoek dat 
momenteel niet meer wordt aangeboden op de oude 
locatie. Wij waren overigens de allerlaatste groep die van 
dit bezoek mochten ‘proeven’.

We wandelen via de knooppunten van het wandel-
netwerk Hoppeland en langs een mooie mix van stille 
landwegen en onverharde paden. Zo bereiken we de 
Galgebossen, jarenlang privébezit van de graven van 
Vlamertinge, en toen ontoegankelijk, maar nu gelukkig 
eigendom van het Agentschap Natuur en Bos.

In de plaats van het brouwerijbezoek bieden wij een 
alternatief aan: een bezoek met degustatie aan het 
Hopmuseum in Poperinge na de wandeling. ’s Middags 
genieten we weer van kip aan ’t spit of een vegetarisch 
alternatief in de ‘Vuile Seule’ - de nieuwe uitbater heeft 
ons beloofd dat dezelfde prijs van vorig jaar wordt aan-
gehouden. Dat betekent: een halve kip met groenten en 
frietjes of een vegetarische hamburger plus een gewone 
consumptie, voor 20 euro.

Na de maaltijd gaat het verder door het bos en even la-
ter via mooie, landelijke wegen naar de Poperingevaart 
die ditmaal hopelijk haar gedaante van beek en niet van 

Praktisch
We starten met de wandeling om 10 uur aan 
het station van Poperinge. De totale afstand 
bedraagt ongeveer 18 km. Het gemakkelijkst 
kom je met de trein maar in de omgeving 
van het station is overal parkeermogelijk-
heid voorhanden. De wandeling met maal-
tijd in de Vuile Seule en het museumbezoek 
kost 30 euro.

Inschrijven kan je op onze website (klik hier) 
tot en met zondag 4 september. 
Vergeet niet ten laatste op maandag 5 sep-
tember het inschrijvingsgeld te storten.

binnenzee heeft aangenomen. We wandelen 
via het Burggraaf Frimoutpark terug Pope-
ringe binnen. We staan hier even stil bij het 
monument van de ‘letterlijk’ Gevallen Soldaat 
en als de tijd het toelaat houden we nog halt 
bij de executiepaal op de binnenplaats van 
het stadhuis.

Na de wandeling bezoeken we het Hopmu-
seum waar brouwerij De Plukker nu haar 
stek heeft gevonden. Wij kozen voor een ge-
leid bezoek, dus met gids en met een proe-
vertje op het eind. Het station bevindt zich 
op ongeveer 350 meter van het museum en 
de markt van Poperinge.

De Galgebossen

De Poperingevaart kronkelt door het landschap

https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandeling-door-de-galgebossen-vanuit-poperinge-2-0/
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De Afdeling Gent organiseert op vrijdag 30 september 
om 19 uur een filmavond in de Sint-Jacobskerk van 
Gent. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de afdeling 
Gent en het pelgrimskoor Adalard van Aubrac een 
programma in elkaar zouden steken in het kader van 
het Van Eyckjaar in Gent. Door de COVID-19-pandemie 
was dit niet mogelijk en is dit plan omgezet in een film-
project van de afdeling. 

De film ‘Wie ben jij, rechter, ridder, pelgrim van het Lam 
Gods?’ werd geregisseerd door pelgrim Willy Genbrugge. 
Willy en zijn vrouw Trees Heye hebben er heel veel tijd in-
gestoken. 

Het was geen sinecure om dit project in volle corona-
periode op poten te zetten en het zou de afdeling Gent 
veel plezier doen mochten er op vrijdag 30 september 
vele mensen aanwezig zijn om deze film samen te be-
kijken. Johan De Ridder, voorzitter van afdeling Gent, 
leidt de film in.

Men hoeft zich niet op voorhand in te schrijven en dit is 
een gratis activiteit. Om de kosten van het maken van 
deze film te drukken, vragen de organisatoren op de 
avond zelf een vrijwillige bijdrage. Van harte welkom. 
Info: Claudine Lybaert via clo.lybaert@gmail.com.

AFDELING GENT
Gent, vrijdag 30 september
Film: Wie ben jij, rechter, ridder, pelgrim van het Lam Gods?
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AFDELING LIMBURG

Afdeling Limburg ‘Klikt’ en organiseert 
een grote fotowedstrijd

 … aarzel niet om het thema breed te interpreteren!
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In de vorige ¡HOLA! beloofde de afdeling Limburg 
meer informatie over haar grootse fotowedstrijd. Nu is 
het zover. 
De afdeling roept elke pelgrim-fotograaf op om deel 
te nemen aan deze gratis wedstrijd. Na de sluitingsda-
tum zullen alle foto’s met hun eventuele commentaar, 
online gepubliceerd worden. Zo is deze fotowedstrijd 
ook een manier om opgedane ervaringen met elkaar 
te delen en zo nog eens te onderstrepen wat pelgrims 
onderling verbindt.

De fotowedstrijd in vogelvlucht:
Thema: ‘No Pain, No Glory op de camino”. Met ‘Glory’ 
bedoelt men niet enkel een aankomst in Santiago. Vaak 
heeft de pelgrim uiterst individuele doelen en is het on-
derweg-zijn minstens zo belangrijk als het (niet?) aanko-
men in Compostela. Met andere woorden: voel je vrij om 
het thema breed te interpreteren.

Inzendingen: maximaal drie digitale foto’s per deelne-
mer. Elke foto moet een titel meekrijgen en mag verge-
zeld zijn van een korte toelichting (titel en toelichting sa-
men mogen maximaal twintig woorden bevatten). Ook 
opnames van voorgaande jaren zijn zeker welkom!

Uiterste inzenddatum: 31 oktober 2022.

Inzendingen insturen: via ‘WeTransfer’ of via e-mail naar 
afdelinglimburg@compostelagenootschap.be samen 
met – desgevallend – de toelichting op de foto(‘s). 

Prijzen: de deelnemers van de twaalf bekroonde foto’s 
ontvangen een kwalitatieve vergroting van hun foto 
op posterformaat (80 cm x 60 cm) en een verjaardags-
kalender met de twaalf bekroonde foto’s (er wordt 
geen rangschikking gemaakt tussen de twaalf be-
kroonde foto’s, wel zal de jury elke bekroonde foto van 
een commentaar voorzien).

Natuurlijk valt er meer te zeggen over deze fotowedstrijd. 
Meer en concrete informatie hebben we gebundeld in 
het wedstrijdreglement. Dat vind je hier. Vooraf hiervan 
kennisnemen is noodzakelijk!

Laat je niet afschrikken door de omvang van het regle-
ment. We hebben geprobeerd de deelnemers maximale 
duidelijkheid te geven en trachten te voorkomen dat er 
achteraf beslissingen moeten genomen worden waar-
over geen voorafgaandelijke afspraken zijn gemaakt.
We zien met veel ongeduld uw inzendingen tegemoet!
Op onze website vind je nog meer informatie. Klik hier.

https://wetransfer.com/
mailto:afdelinglimburg@compostelagenootschap.be
https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2022/07/wedstrijdreglement_fotowedstrijd_2.22_afd_Limburg_VCG.pdf
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/fotowedstrijd-no-pain-no-glory/


¡HOLA! nr. 146 - september 20229

AFDELING KEMPEN
Essen, zaterdag 1 oktober
Bezoek Karrenmuseum

Op zaterdag 1 oktober organiseert de afdeling Kempen 
van 13.45 tot 18 uur een bezoek aan het Karrenmuseum, 
Moerkantsebaan 52 in Essen. 
Het Karrenmuseum in Essen ontstond in 1950, toen Alfons 
Tireliren begon met het verzamelen van karren, wagens 
en koetsen. Ondertussen zijn er al een 300-tal voertuigen 
aanwezig.
Na een deskundige uitleg van een ervaren gids volgt een 
demonstratie door smid Willy Beyers, een van onze leden 
en tevens vrijwilliger op het infopunt.
Daarna is er gelegenheid voor een hapje en een drankje in 
de Kiekenhoeve, op eigen kosten.

Praktisch
13.45 uur  Bijeenkomst aan het Karrenmuseum
14.00 uur  Start rondleiding
18.00 uur  Einde

Je kan met de trein naar het museum. Vertrek vanuit Ant-
werpen-Centraal om 12.37 uur op spoor 22, aankomst in 
Essen om 13.12 uur. Bij het verlaten van het station in Es-
sen ga je de brug over en altijd rechtdoor tot aan het Kar-
renmuseum gelegen aan je rechterkant, ongeveer 1 km.

Heb je extra inlichtingen nodig, mail dan naar 
afdelingkempen@compostelagenootschap.be.
Schrijf je hier online in tot en met woensdag 14 september. 
De deelname in de kosten bedraagt 5 euro per persoon en 
dient ten laatste op 14 september gestort te worden.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/bezoek-karrenmuseum/
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Op zaterdag 15 oktober 2022, van 9.30 tot 13.00 uur, is er een infosessie voor kan-
didaat-hospitaleros in het DPC Mechelen, Frederik de Merodestraat 18, Mechelen.
Heb je zin om ergens op de camino als hospitalero te werken? Dat kan op vele plaat-
sen, maar Los Arcos is ‘the place to be’ om hospitalero-ervaring op te doen.
De Albergue Isaac Santiago in Los Arcos wordt van eind maart tot eind oktober be-
mand door vrijwilligers, leden van ons Genootschap. Je kan rekenen op de hulp van 
ervaren hospitaleros. Met vragen kan je terecht bij de werkgroep Los Arcos en de 
vrienden van de plaatselijke Asociación die de albergue beheert. 
Dit is een warme oproep om te hospitaleren in Los Arcos. Als hospitalero ten dienste 
staan van de pelgrims die je in de albergue ontmoet, geeft je heel veel voldoening. 
De pelgrim zal er je zeer dankbaar voor zijn. Gastvrijheid aanbieden is het mooiste 
wat er bestaat op de camino. 
Er dreigt op termijn een tekort aan Vlaamse vrijwilligers die naar Los Arcos willen gaan. 
Daarom organiseert de werkgroep Hospitalerowerking samen met de werkgroep Los 
Arcos een infosessie over het hospitalerowerk in Los Arcos.

Welke taken heeft de hospitalero in Los 
Arcos? Wat wordt er van hem/haar ver-
wacht? Aan welke voorwaarden moet 
hij/zij voldoen? Hoe verloopt een dag 
van de hospitalero? Welke afspraken zijn 
er met de plaatselijke Asociación? 

Op al je vragen krijg je een antwoord tij-
dens de infosessie die tegelijkertijd een 
initiële opleiding is. Op het einde van de 
sessie is het mogelijk om je als kandidaat-
hospitalero voor Los Arcos te melden.

Het programma:
9.00 uur  Onthaal met koffie 
9.30 uur  Inleiding: de waarde van het hospitalerowerk
9.45 uur  Algemene vereisten en tips voor kandidaat-hospitaleros
10.00.uur  Voorstelling Albergue Isaac Santiago in Los Arcos
10.30.uur  Dagindeling van de hospitalero
11.00.uur  Pauze
11.30 uur  Hospitalero in Los Arcos: vereisten, vaardigheden.
12.00.uur  Vraagstelling
12.30.uur  Aanmelding als kandidaat-hospitalero

Aanwezigheid op deze infosessie is vereist voor alle nieuwe vrijwilligers voor Los Arcos. 
Ervaren hospitaleros zijn uiteraard ook welkom. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan hier tot en met donderdag 13 oktober 2022. 
Meer informatie nodig? Mail naar hospitalerowerking@compostelagenootschap.be 
of bel naar 0473 95 25 85.

WERKGROEP HOSPITALEROWERKING EN WERKGROEP LOS ARCOS 

Mechelen, zaterdag 15 oktober 
Infosessie Los Arcos

Albergue Isaac Santiago in Los Arcos, ‘the 
place to be’ voor hospitaleros.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infosessie-kandidaat-hospitaleros-los-arcos/
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AFDELING ZENNE-DENDER

Denderleeuw, vrijdag 21 oktober
Pelgrimsavond 

Op vrijdag 21 oktober 2022 organiseert 
afdeling Zenne-Dender zijn jaarlijkse 
pelgrimsavond. 

Deze keer wordt er geen spreker uitge-
nodigd, maar mag je je verwachten aan 
een supergezellige avond met de eerste 
Compostela-quiz. De aanwezigen wor-
den willekeurig ingedeeld in groepjes. 
Samenwerking en kennis delen leiden 
je naar de overwinning. Een quiz met 
theoretische en doe-vragen over de 
camino’s, Santiago de Compostela, het 
Genootschap. 

Alle deelnemers, winnaars en verliezers, 
ontvangen een prijs, te kiezen uit een 
aanbod van producten van de webshop, 
de pelgrimswinkel.

Alle leden zijn van harte welkom. In 
het bijzonder verwelkomen we de le-
den van afdeling Zenne-Dender die dit 
jaar op tocht geweest zijn. Ook dit jaar 
hebben we een verrassing voor hen in 
petto mits ze hun compostela kunnen 
voorleggen die ze dit jaar in Santiago de 
Compostela ontvingen (aan te duiden 
bij de inschrijving via de website).

Praktisch
Wanneer  vrijdag 21 oktober 2022 van 19.30 tot 22.30 uur
Waar    Zaal Den Breughel (foyer), Dorpsplein, Denderleeuw  
    De zaal ligt op 1,2 km van het treinstation van Denderleeuw.
Prijs   8 euro per persoon 

Programma  
19.30 uur Onthaal 
20.00 uur Compostela-quiz (eerste deel)
20.45 uur Pauze
21.15 uur Compostela-quiz (tweede deel)
21.45 uur Einde quiz – De ware jakob: gratis drankje
22.00  uur Uitreiking prijzen - Verrassing voor de leden van Zenne-Dender bij voorlegging van 
    hun compostela 2022

Inschrijven tot en met 16 oktober 2022 kan je hier. Ook de betaling dient dan te gebeuren. 
Heb je nog extra inlichtingen nodig, stuur dan een e-mail naar afdelingzennedender@compostelagenootschap.be.
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https://compostelagenootschap.be/activiteiten/pelgrimsavond-221021/
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AFDELING LIMBURG

Data om te noteren

Het najaarsprogramma van de Afdeling Limburg 
verkeert in de afrondingsfase. 
In de volgende ¡Hola!’s en op de website volgt 
meer concrete informatie hierover. 

Nu kan je alvast volgende activiteiten noteren. 

• Cultuurwandeling in Sint-Truiden ( in oktober)

• Vertelavond in ‘t Kliniekske’ in Genk: 
 woensdag 9 december van 19.00 tot 22.00 uur

• Webinar ‘Je smartphone als GPS gebruiken’
 - woensdag 2 november van 19.30 tot 21.30 uur
 - woensdag 16 november van 19.30 tot 21.30 uur
 - woensdag 30 november van 19.30 tot 21.30 uur

• Webinar ‘Spaans voor pelgrims’
 - donderdag 24 november van 19.30 tot 21.30 uur 
 - donderdag 1 december van 19.30 tot 21.30 uur 
 - donderdag 8 december van 19.30 tot 21.30 uur

• Caminofilm en Spaanse avond (in december)
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Kapellen, 5 november, en Gent, 12 november
Infodagen voor kandidaat-pelgrims

Programma:
10.00 u. – Een warm onthaal en registratie
10.30 u. – Verwelkoming
10.35 u. – Verloop van de dag. Voorstelling afdeling
10.45 u. – Presentatie: ‘Camino de Santiago: historisch of hip?’
11.30 u. – Presentatie: ‘Een ervaren pelgrim vertelt.’
12.15 u. – Lunch met meegebrachte picknick. Drank ter plaatse te verkrijgen.
13.15 u. – Presentatie: ‘De tocht in de praktijk’. Met aparte sessies voor stappers en fietsers.
14.15 u. – Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden. In een informele sfeer 
     nodigen ervaren pelgrims je uit aan diverse thematafels.
17.00 u. – Afronding

Onze ledendienst en pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig. Alle nodige gidsen kun je ter 
plaatse kopen of online in onze pelgrimswinkel.
Schrijf je hier in voor de infodag in Kapellen en hier voor de infodag in Gent. 

De afdelingen Antwerpen en Kempen organiseren op 5 november met het 
Vlaams Compostelagenootschap een infodag voor kandidaat-pelgrims 
in zaal Lux & Biz, Marktplein 1 in Kapellen. De afdeling Gent organiseert 
een gelijkaardig initiatief op 12 november in het Sint-Barbaracollege, Sa-
vaanstraat, 33 in Gent.

Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Compostela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? 
Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Van waar vertrekken? Langs welke weg?
Hoe zal ik een bed vinden onderweg?
Rugzak? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik mij voor? En het thuisfront?
Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan de kan-
didaat-pelgrim een deugdelijk antwoord te bieden. Onze pelgrimsinfodagen 
zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie.

Wie of wat roept deze jonge pelgrims?

Pelgrimspoëzie ergens langs de Camino Francés. 
“Peregrino, quién te llama?” “Pelgrim, wie roept je?”

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

Of zijn het de schitterende kathedralen 
onderweg die ons lokken?
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https://compostelagenootschap.be/winkel/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-kapellen-2022/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/infodag-gent-2022/
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WERKGROEP SPIRITUALITEIT

Zaterdag 19 november
Ontmoetingsdag voor pelgrims

De werkgroep Spiritualiteit organiseert op zaterdag 19 november van 9 tot 16 uur 
een ontmoetingsdag voor pelgrims. Die vindt plaats in het klooster Don Bosco in 
Oud-Heverlee. 

Zin om weer eens in de pelgrimssfeer te vertoeven? Om te luisteren naar de verha-
len van andere pelgrims? Om een nieuw pelgrimsavontuur verder te laten rijpen? 
Om de ervaringen van thuisgebleven partners te leren kennen? Kom dan naar de 
jaarlijkse ontmoetingsdag voor pelgrims, die vroeger de terugkomdag heette. Het 
is een activiteit die elke pelgrim een gelukzalig gevoel geeft.

Wie op pelgrimstocht is geweest, kan op deze dag een herinneringstegel afhalen. 
Opgelet: de tegels kunnen niet verstuurd worden! Maak een scan of foto van je com-
postela en bezorg hem aan ons via deze link.

Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven kan je lezen in de volgende 
¡Hola!. Noteer alvast de datum in je agenda.

Een ontmoetingsdag voor pelgrims biedt alle gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. 
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AFDELING KEMPEN

Kapellen, maandag 5 december
Caminobabbel

In Zaal De Kroon (oud gemeentehuis), Antwerpsesteenweg 1 in Kapellen organiseert 
de afdeling Kempen op maandag 5 december van 19 tot 23 uur een caminobabbel. 
De afdeling nodigt alle pelgrims uit op een caminobabbel met brood, wijn en kaas. Het 
is de uitgelezen gelegenheid om elkaar nog eens te ontmoeten en het over onze laatste 
ervaringen op de camino te hebben.

Praktisch
Met bus 720 van Antwerpen-Rooseveltplaats om 17.41 of 18.00 uur rijd je naar 
Kapellen-Dorp, aankomst om 18.24 of 18.39 uur.
Of je komt met de trein van Antwerpen-Centraal richting Essen-Roosendaal 
om 18.19 of 18.37 uur, aankomst om 18.36 of 18.54 uur.
Heb je extra inlichtingen nodig? 
Mail dan naar afdelingkempen@compostelagenootschap.be.
Schrijf je hier online in tot en met woensdag 30 november. 
Een donativo wordt gewaardeerd.

https://compostelagenootschap.be/wij-helpen/compostela-2/
https://compostelagenootschap.be/activiteiten/caminobabbel/
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Voor de naamdag van Sint-Jakob (25 juli) 
schreven 165 pelgrims zich in om er sa-
men een bijzondere feestdag van te ma-
ken. De organisatie lag in handen van de 
afdeling Brugge-Kust.

De zaal Tabigha van de Sint-Jozefsschool 
was de ontmoetingsplaats.
Mekaar begroeten met een kop koffie 
deed deugd, want velen hadden al een 
lange verplaatsing achter de rug. Tegen 
11 uur trokken we naar de heel mooie 
Sint-Jakobskerk. De voorganger, diaken 
Wilfried Desrumaux, had een bijzonder 
passende viering uitgewerkt, met tref-
fende teksten en aangrijpende symbo-
lische momenten. Ook de inbreng van 
het pelgrimskoor Adalard van Aubrac 
onder leiding van Johan De Ridder was 
bijzonder. Zonder het koor en het prach-
tige orgelspel van Natalia zou de woord-
dienst heel wat diepgang en sfeer mis-
gelopen zijn.

Door de ‘heilige poort’ verlieten we de 
kerk en gingen op weg naar een heer-
lijk feestmaal. De traiteur had gezorgd 
voor rijk gevulde borden. Het ijsje als 
dessert kon er nog net bij. Ook het na-

middagprogramma viel in 
de smaak. Vijftig mensen 
trokken naar het concertge-
bouw en kregen van twee 
bekwame gidsen een gron-
dige inkijk in dit merkwaar-
dig gebouw. Vijftig andere 
pelgrims trokken met gids 
Suzy naar de Sint-Jakobs-
kerk. Op haar heel eigen 
wijze bracht ze die oude 
kerk en ook de omgeving 
weer tot leven. De derde 
groep kreeg een plannetje 
met de tien hoogtepunten 
van het Brugse centrum. Op 
eigen tempo en volgens ei-
gen interesse stapten som-
migen het volledige traject 
van 6 km.

Het koffietje of andere drankje nadien 
bevestigde de gemoedelijke sfeer. Dat 
we daarna meer dan tien mails kregen 
van enthousiaste, dankbare pelgrims was 
echt hartverwarmend. Onze dank gaat 
zeker ook uit naar de raad van bestuur en 
de medewerkers ter plaatse, want zonder 
hen was dit prachtige feest onmogelijk!

Het pelgrimskoor Adalard van Aubrac luisterde de Jakobsviering in Brugge op. 
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ckTerugblik op de Sint-Jakobsviering in Brugge
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Pelgrimsmis in Gent

Te midden het gedruis van de Gentse Feesten werd op 
zondagavond 24 juli in de Gentse Sint-Jakobskerk een 
pelgrimstafel opgesteld met kaarten van de Belgische, 
Franse en Spaanse wegen naar Santiago de Compostela. 
Rond die tafel kwamen de verhalen van ontmoetingen 
en van het onderweg-zijn naar boven. 

Om 18.30 uur was er in aanwezigheid van vele pelgrims 
en sympathisanten een mis waarin het pelgrimsgebeu-
ren een centrale rol speelde. Het koor Consolare, aan-
gevuld met enkele leden van het Vlaams pelgrimskoor, 
zong pelgrimsliederen o.l.v. Peter Broos. Een jonge pel-
grim getuigde van zijn tocht in 2021 en de pelgrimsattri-
buten zoals schelp, staf, rugzak en stapschoenen werden 
in de verf gezet. Op het einde van de mis ontvingen de 
aanwezige pelgrims de zegen en kregen ze een linnen 
zakje met een gebed mee. Ook kon men de relikwie van 
de H. Jakob groeten en een gewijde pestkaars mee naar 
huis nemen. Na de mis werden de camino-ervaringen 
bij een drankje enthousiast gedeeld.

De organisatoren bedanken alle aanwezigen en in het 
bijzonder allen die op een of andere manier meehielpen 
om van de pelgrimsmis een mooie viering te maken. 

Bezoek de kerk

Tot en met eind oktober houdt 
een vrijwilligersploeg op vrijdag-
voormiddag van 10 uur tot 13 uur 
de Gentse Sint-Jakobskerk open. 
In deze kerk zijn heel wat kunst-
schatten te bezichtigen. Bij je be-
zoek aan de kerk krijg je een flyer 
waarop  zestien bezienswaardig-
heden van de kerk aangeduid 
staan. Daarnaast heb je als pel-
grim waarschijnlijk interesse in de 
negen jacobalia die in deze kerk 
te vinden zijn. Aan de hand van 
een plattegrond kan je ze ontdek-
ken. Het zijn enkele beelden van 
de H. Jakob alsook schilderijen en 
glasramen waarop het leven van 
de H. Jakob afgebeeld staat. Om 
11 uur is er een gebedsdienst van 
ongeveer een half uur. 

Uiteraard ontbreekt de heilige Jakobus de Meerdere niet in de Sint-Jakobskerk.
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In de kapel van het pelgrimsbureau in 
Compostela, staat deze oude icoon van 
de vriendschap.

Kort gesitueerd:
Dit is een oude koptische icoon ( zevende 
eeuw). Na meer dan duizend jaar onder 
het woestijnzand te hebben gelegen, 
werd ze in 1900 gevonden in de ruïne van 
een koptisch klooster in Bawit, in de Egyp-
tische woestijn.

Iets dat stokoud is en lange tijd onbekend 
was, ‘duikt’ plotseling op en weet de har-
ten te beroeren.

Deze icoon wordt intens begrepen 
en eigen gemaakt door hedendaagse 
christenen.

Misschien een ‘bewijs’ dat belangrijke 
elementen uit de oude traditie krachtig 
genoeg zijn, om ook nu mensen te inspi-
reren. Deze mooie icoon staat in de kapel 
van het pelgrimsbureau te Compostela 
en ze verschijnt nu zelfs even in het spiri-
tuele landschap van het Vlaams Compos-
telagenootschap!

Er is meer dan we onder woorden 
brengen.
De twee figuren op de icoon vallen op 
omdat ze zo dicht bij elkaar staan en door 
hun menselijkheid.
Jezus, met het kruis in het aureool achter 
zijn hoofd, is gekleed in purper, teken van 
zijn goddelijkheid. Hij draagt de Bijbel, 
rijk versierd. Rechtsboven staat: ‘sootèr’ = 
'Verlosser'.

Menas was abt van het Sint-Apollokloos-
ter in Bawit in Egypte, waar deze icoon 
werd ontdekt, Hij zegent en heeft een 
boekrol vast, die verwijst naar het woord 
van God. Zijn blote voeten symboliseren 
de navolging van Christus.
Dat Jezus zijn arm over de schouder legt, 
is een gebaar van vriendschap, in het 
oude Egypte was het een soort ridder-
slag, een bevestiging van de waarde van 
een persoon.

Vertrouwvol op weg gaan
De krachtige blik van Abt Menas is op de 
mensen gericht. Met zijn rechterhand ze-
gent hij: wie met Jezus op pad gaat, wordt 
een zegen van God voor andere mensen. 
Menas is ook symbool voor ieder van ons. 
Jezus blijft aan onze zijde, zoals hij naast 
de leerlingen op weg naar Emmaüs wan-
delde. 

Als een bescheiden iemand, zelfs als we 
hem niet herkennen, onvoorwaardelijk 
aanwezig, los van het feit of we hem voe-
len of niet.

Gericht op de toekomst
Zowel Jezus als zijn vriend zijn gericht 
op wat voor hen ligt. Ze zijn samen op 
weg. Het lijkt zelfs alsof Jezus zijn vriend 
voorzichtig voortduwt met zijn arm op 
zijn schouder; hij wil zeggen: "Wees niet 
bang, want ik ben bij je" - "Blijf niet staan 
bij wat eertijds is gebeurd, laat het verle-
den nu rusten… Alleen de weg vóór ons 
is helder. Het lijkt erop dat Jezus en zijn 
vriend nog maar net aan hun nieuwe weg 
zijn begonnen. Alleen de weg van van-
daag is belangrijk. "Zie niet om...".

Jezus' arm
Jezus en zijn vriend kijken niet naar elkaar, 
maar hun vriendschap wordt uitgedrukt 
door de arm die hij om de schouder van 
zijn vriend legt. Een arm, die zo te zien 
niet op hem leunt. Integendeel, de arm 
lijkt hem voort te stuwen, door alles heen, 
een zachte kracht.

Het Evangelie en het Kruis
Jezus draagt, de Blijde Boodschap, ook als 
vriend blijft hij onze "Leraar" en "Heer".

De icoon van de vriendschap

Originele versie Moderne versie
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Bovenaan in het midden staat een kruisje: symbool van trouwe 
liefde tot het einde toe, zonder voorbehoud, een liefde die "ja" 
blijft zeggen, zelfs als wij "nee" zeggen.

Jezus' ogen
Ze zijn erg open, vriendelijk en doordringend. Hij nodigt ons uit 
om met hem dezelfde kant op te kijken, over de twijfels en te-
genstellingen heen waar we op dit moment misschien doorheen 
gaan. Tegelijkertijd kijken Jezus' ogen naar elk van ons: "Laat me 
eens naar je kijken. Blijf daar en bid. Vlucht niet weg, ren niet voor 
jezelf weg. Wees daar zoals je nu bent, zelfs als je nu niet kunt bid-
den. Laat mij voor jou bidden en laat je door mij aanschouwen."

Dit is ook mijn verhaal
Naar deze icoon kijken helpt ons verstaan: "Dit is ook het verhaal 
van Jezus' vriendschap voor mij."

We worden gezien en geroepen door Jezus. We zijn met hem mee-
gegaan zoals zijn vriend. Als we achteromkijken, weten we hoe-
veel mislukkingen, pijn en lijden er in ons leven geweest kan zijn. 

Zijn handen om onze schouders, zijn toegewijde nabijheid, zijn 
kracht en zijn liefde zijn de enige dingen die er toe doen. Op hem 
vertrouwen als op een vriend, met hem door het leven gaan naar 
de Vader, een zegen zijn voor anderen: dat is het ware leven!

Een wens voor jou, pelgrim:
Jezus legt liefdevol zijn arm om de schouders van abt Menas:

Je staat er niet alleen voor, de arm van Jezus is onvoorstelbaar lang. 
Via tochtgenoten, via de stem die in je binnenste spreekt, legt Je-
zus zijn arm over uw schouder.

Die monnik Menas dat ben jij. Deze icoon vertelt jou goed nieuws, 
laat jou zien hoe nabij Jezus is, en … hoe nabij wij in zijn naam 
kunnen zijn! Buen Camino!

Zuurstof voor de Ziel
Ik ga

open en hoopvol
vragen, twijfelen, me verbazen
aandachtig en met vaste tred

op zachte en harde grond
vind ik mijn eigen ritme
ga ik mijn eigen tempo

beleef ik mezelf en anderen
ontmoet ik natuur en cultuur

geduldig en volhardend
ontstaat mijn weg tijdens het gaan

kom ik dankbaar aan
keer veranderd terug

 
Peter Müller

Meer Zuurstof voor de Ziel? Klik hier. 

https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimeren/spiritualiteit/meer-zuurstof/
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  Vlaanderen, Europa, el mundo
LANGS DE PELGRIMSWEGEN

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

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

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

De Camino de Santiago bestaat uit een grote verschei-
denheid aan routes die onderverdeeld zijn in de hoofd- 
en secundaire wegen. De hoofdwegen brengen je 
rechtstreeks naar Santiago, terwijl de secundaire wegen 
verbindingen leggen tussen de hoofdwegen, of aanloop-
routes zijn. De Camino Baztanés  is een secundaire weg. 
Hij begint in Bayonne (Frankrijk) en loopt naar Pamplona 
(Spanje). Voor pelgrims die de tgv naar Bayonne nemen, 
is dit uiteraard een interessant alternatief. 

Deze weg bestond al in de middeleeuwen en werd dik-
wijls gebruikt door koningen, legers en pelgrims die de 
grens tussen Frankrijk en Spanje wilden oversteken. Het 
voordeel van deze route is dat je de steile hoogtes van 
de Pyreneeën niet moet trotseren, maar op een lagere 
hoogte blijft.

Ook nu opteren meer en meer pelgrims voor deze route 
en dat niet alleen ter wille van de gemakkelijkheid. Ook 
de mooie landschappen en de gezellige hostels worden 
geapprecieerd. Bovendien kan de route bogen op een 
rijke geschiedenis die haar sporen tot vandaag heeft na-
gelaten. Zo geven tal van mythologische figuren en aller-
hande legendes de route kleur. Dat vertaalt zich in flink 
wat folkloristisch en cultureel erfgoed dat je toelaat de 
geheimen van het verleden te ontrafelen. 
De Camino Baztanés staat ook wel bekend als de Camino 
Urdax-Baztán. De weg is goed bewegwijzerd. Met een 
minimum aan fysieke conditie kunnen alle wandelaars 
de tocht aan. Maar toch mag je niet uit het oog verliezen 
dat de weg er soms slecht bij ligt. Verwacht niet dat de 
rode loper voor je wordt uitgelegd. Integendeel je loopt 
dikwijls op een rotspad waar je best een stevige wandel-
schoen aanhebt. 

Het is een feit dat de weg uitzicht geeft op prachtige 
landschappen. Dan gaat het in eerste instantie over de 
Baztánvallei die haar naam aan de route gaf. De vallei 
is een spectaculaire uitloper van de Pyreneeën en heeft 
naast het natuurschoon ook tal van tradities en cultuur in 
petto. De temperatuur is er gematigd zodat de route na-
genoeg heel het jaar kan worden bewandeld. De totale 
afstand tussen Bayonne en Pamplona is 110 km. 
Eindpunt van de Camino Baztanés is Pamplona waar-
door de pelgrim plots in een culturele topplaats wordt 
ondergedompeld en vandaaruit de Camino Francés kan 
aanvatten. 

Mogelijke onderverdeling in etappes:
Etappe 1:  Baiona - Ustaritz (14,10 km)
Etappe 2:  Ustaritz - Urdazubi/Urdax (21,7 km)
Etappe 3:  Urdazubi/Urdax - Amaiur/Maya (9,57 km)
Etappe 4:  Amaiur/Maya - Berroeta (18,3 km)
Etappe 5:  Berroeta - Olagüe (19,5 km)
Etappe 6:  Olagüe - Trinidad de Arre (19,7 km)

Een van de best bewaarde historische monumenten op 
deze route is het Monasterio de San Salvador van Urdax, 
op het einde van de tweede etappe. Tijdens de derde 
etappe beland je in de vallei van Baztán na de doortocht 
over de bergpas Otsondo. De vierde etappe loopt hele-
maal door de vallei en brengt je langs de hoofdstad van 
de streek, Elizondo. De vijfde etappe is de zwaarste maar 
ook de spectaculairste. Dan passeer je langs de haven 
van Belate met prachtige uitzichtpunten. Je komt ook 
langs het klooster van Santa María, ooit een pelgrimszie-
kenhuis. Daarna kom je in heel ander landschap terecht. 
Zodra je Pamplona nadert, wordt het vlakker en meer 
verstedelijkt. De laatste etappe brengt je naar Trinidad de 
Arre en dan kan je ervoor kiezen door te stappen naar 
Pamplona dat nog 5 km verder ligt.

Tijdens de tweede etappe 
nodigt een pelgrimsherberg 
je uit tot rust in het lieflijke 
Harazpy.  
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PELGRIMSNIEUWS

Begin augustus vond de Europese Jon-
geren Pelgrimstocht naar Santiago 
plaats. Deze tocht wordt georganiseerd 
door de kerkelijke jongerenkoepel. 
Niet minder dan 12.000 jongeren over-
spoelden de stad en dat wordt door de 
plaatselijke bevolking niet altijd geap-
precieerd. Meer dan eens worden bede-
vaarders door bewoners aangemaand 
tot stilte en respect. 

De manifestatie is de druppel die de em-
mer zowat doet overlopen. De druk van 
bezoekers aan Santiago weegt - zeker 
in een Heilig Jaar – zwaar door. Neem 
juni van dit jaar toen 83.000 pelgrims de 
stad aandeden, terwijl die 98.000 bewo-
ners telt. Op 24 juli werd een symbolisch 
record gebroken omdat voor het eerst 
in de geschiedenis al 200.000 bedevaar-
ders Santiago bereikten. In 2019 werd 
dat aantal pas op 2 augustus gehaald. In 
heel 2019 kwamen er 347.578 pelgrims 
naar Santiago de Compostela en het ziet 
er dus naar uit dat dit aantal dit jaar ver-
broken kan worden. 

In verhouding tot de bevolking betekent 
dit een grotere druk dan in topsteden 

op toeristisch gebied zoals Barcelona, 
Granada en Sevilla. En de massa bezoe-
kers heeft wel degelijk een impact op de 
levenskwaliteit in de stad. De mensen 
klagen over geluidsoverlast, drukte en 
stijging van de huurprijzen. Het waren 
de buurtverenigingen die als eerste 
het stadsbestuur erop aanspraken en 
‘respect en burgerzin’ eisten. Zij ervaren 
het huidige toerismemodel als ‘invasief, 
roofzuchtig en onhoudbaar’. 

Daar had het bestuur wel oren naar en 
het verbood picknicken op de Praza 
do Obradoiro. Het beloofde bovendien 
maatregelen te treffen om de huurprij-
zen in toom te houden en de algemene 
overlast terug te dringen. Een lokaal ak-
koord voor duurzaam toerisme zou het 
samenleven van bezoekers en bewo-
ners van de stad in goede banen moe-
ten leiden. De president van de Xunta 
van Galicië, Alfonso Rueda, vindt de kri-
tiek vooral ideologisch gekleurd en insi-
nueert dat die gericht is tegen de katho-
lieke bedevaart. Hij geeft weliswaar toe 
dat er af en toe een probleem is, maar 
meent dat de voordelen van een Heilig 
Jaar niet te onderschatten zijn.

De druppel die de emmer doet overlopen
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Pelgrimsherberg in Madrid

Er komt een pelgrimsherberg in het 
Convento de las Comendadores de San-
tiago in het historische centrum van 
Madrid. De herberg, gekoppeld aan een 
internationaal informatiecentrum, komt 
er tussen de kazerne Conde Duque en 
de wijk Malasaña.

Er werd alvast een overeenkomst on-
dertekend door de Congregatie van de 
Zusters van de Orde van Santiago en de 
Vereniging van de Vrienden van de Ca-
mino van Santiago van Astorga in een 
samenwerking met de Amerikaanse 
ngo Peaceble Projects, de Vereniging 
van Vrienden van de Camino van Korea, 
de Federatie van de Franse Camino en 
de Internationale Broederschap van de 
Camino de Santiago. 

De pelgrimsherberg zal op vrijwilligers 
draaien en een credencial zal vereist zijn 
om te kunnen overnachten. Zowel pel-
grims die de camino aanvatten, als rei-
zigers die terug naar huis keren, kunnen 
van de accommodatie gebruikmaken. 

Het informatiecentrum wil de vele pel-
grims die in Madrid aankomen, voort-
helpen. Het wil ook een ontmoetings-
plaats zijn voor pelgrims die de tocht 
aanvatten en voor hen die terug naar 
huis keren. Het wil ten slotte ook een 
warme thuis bieden aan alle pelgrims in 
een grootstad die niet altijd vriendelijk 
tegenover trekkers staat. 

Bij de uitbouw van de herberg zal be-
roep worden gedaan op de expertise 
van Diego Yoon, een Koreaan, die jaren 
geleden al een pelgrimsherberg in de 
Spaanse hoofdstad opende. Hij ziet de 
nieuwe herberg als een uitbreiding van 
zijn eigen initiatief.  
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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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Via Podiensis bij Cicerone

De Britse uitgever Cicerone, gespecia-
liseerd in wandelgidsen, heeft een ver-
nieuwde versie van de gids voor de Via 
Podiensis of de Chemin du Puy uit. Deze 
pelgrimsroute volgt de GR 65 dwars door 
Zuid-Frankrijk vanuit Le Puy-en-Velay naar 
de Pyreneeën. De weg is 750 km lang en 
eindigt in Saint-Jean-Pied-de-Port waar 
je de Camino Francés kan aanvatten naar 
Santiago. De varianten langs de Vallée du 
Célé en Rocamadour zijn opgenomen in 
de gids. Cicerone raadt aan de tocht in de 
lente of de herfst te maken. Dan kan je 
genieten van de aangenaamste tempera-
turen. 
De belangrijkste centra op de Via Podiensis zijn Le Puy-en-Velay, Figeac, Cahors, Mois-
sac, Condom en Saint-Jean-Pied-de-Port. Kleinere plaatsen zijn Conques, Espalion, Ro-
camadour, Saint-Cirq-Lapopie, Lauzerte en Navarrenx. 

Speciale uitrusting is er voor deze tocht niet nodig en de weg is toegankelijk voor alle 
wandelaars. Er zijn regelmatig overnachtingsmogelijkheden en bagagevervoer is mo-
gelijk. Veelal gaat het flink op en neer, maar overdreven is dat nooit. 
Tot de bijzonderste plekken behoren het plateau van Aubrac, een prachtig hoogpla-
teau dat er nog zeer wild bij ligt, de vallei van de Lot met een aantal van de ‘mooiste dor-
pen in Frankrijk’, de vallei van de Célé met zijn kliffen, voorhistoriche muurtekeningen 
en idyllische dorpen, de pelgrimsplaatsen Rocamadour en Conques en de westelijke 
Pyreneeën. 

De gedrukte versie van het boek kost 17,95 pond, verzendingskosten niet inbegrepen. 
De e-versie kost nu 13,46 in plaats van 17,95 pond. Wil je de gedrukte versie en het e-
book samen aanschaffen, dan betaal je 26,93 pond. Kopen kan je hier. 

KORT

Kapelletjes in Vlaanderen

Vlaanderen telt duizenden 
kapelletjes, van kleine muur-
kapellen over staakkapellen 
tot grote veldkapellen. Veel 
van die kapellen herbergen 
bijzondere objecten, zijn 
bouwkundig interessant en 
onlosmakelijk verbonden met uiteenlo-
pende tradities, gebruiken en verhalen. 
PARCUM, museum en expertisecentrum 
voor religieuze kunst en cultuur in Leuven, 
start daarom met een grootschalig pro-
ject over kapelletjes, hun erfgoed en de 
mensen die er al jaren zorg voor dragen. 
Dat gebeurt met steun van de Vlaamse 
overheid en in samenwerking met heel 
wat partners, waaronder KADOC,  Docu-
mentatie- en Onderzoekscentrum voor 
Religie, Cultuur en Samenleving.

Het project ‘Kapelletjes in Vlaanderen’ 
moet leiden tot een referentiewebsite 
waarop alle informatie over kapelletjes 
wordt gebundeld, met koppelingen naar 
de ODIS-databank. Ook zal iedereen er 
zijn of haar plaatselijk kapelletje kunnen 
invoeren. Bovendien wil het project aan 
de hand van een ‘toolbox’ organisaties, 
verenigingen en personen ondersteunen 
bij het voortzetten van levende tradities. 
En, ten slotte, wil het ook volledig nieuwe 

activiteiten stimuleren, die het huidige 
gebruik van een kapel versterken of net 
nieuw leven inblazen. Dat alles zal in mei 
2023 uitmonden in een ‘maand van het 
kapelletje’.

Een ander onderdeel van het project is 
de uitgave van een inspirerend boek over 
diverse kapelletjes in Vlaanderen en hun 
verbondenheid met de lokale gemeen-
schap. Fotografe Mirjam Devriendt en 
auteur Rudi Meulemans zetten daar hun 
schouders onder. Zij zijn nog op zoek naar 
personen die hun geluk, verdriet, verlan-
gens of bezorgdheden delen aan of via 
een kapelletje. Heeft u een kapel in uw 
buurt waaraan een mooie traditie, een 
bijzonder verhaal of interessante buren 
verbonden zijn? Kent u personen die een 
pakkend, inspirerend of ontroerend ver-
haal kunnen vertellen over hun persoon-
lijke band met een kapel? Of wilt u graag 
zelf een verhaal delen? Laat het dan zeker 
weten!

Kapel van de Heilige Familie in Kasterlee

https://www.cicerone.co.uk/camino-de-santiago-via-podiensis
https://www.odis.be/
http://www.parcum.be/projecten/kapelletjes
http://www.parcum.be/projecten/kapelletjes
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Watou,  tot 4 september
Kunstenfestival

Watou ademt kunst en poëzie. Al meer 
dan veertig jaar. Het was de dichter Gwij 
Mandelinck die Watou uit de klei trok en 
ervoor zorgde dat het dorp uitgroeide tot 
een zomerse trekpleister voor de kunst- 
en poëzieliefhebber.  Het is zijn legacy. 
Naarmate de jaren verstrijken, groeit dit 
besef. Maar het zijn ook nieuwe tijden. 
Hoe ga je om met de nalatenschap? Gwij 
Mandelinck gaf in zijn dagboek zelf de 
voorzet: "Ik hoop dat Watou in de toe-
komst podium kan blijven geven aan 
nieuwe, verrassende invalshoeken en aan 
een ruime portie avant-garde."

Watou 2022 kiest voor dit avontuur. Het 
kunstenfestival zet in op verwevenheid, 
op de interactie tussen het dorp en de 
kunstenaars, op het samenspel tussen 

kunst en poëzie. Watou als een living 
lab, een plek die kunstenaars en dichters 
inspireert. Vanuit die wisselwerking ont-
staan nieuwe creaties. 

Watou 2022 nodigt je uit om mee te gaan 
in dit avontuur. Twintig kunstenaars en 
evenveel dichters presenteren nieuw 
werk. Elk vanuit hun artistieke vrijheid, 
in dialoog met elkaar, het dorp, het land-
schap en ja, ook met jou. Het wordt ook 
voor de bezoeker een prikkelende erva-
ring! Met een fietsparcours langs een se-
lectie uit zijn gedichten wordt deze zomer 
hulde gebracht aan Gwij Mandelinck. 

Een aantal nieuwe locaties in Watou zor-
gen voor een verrassend parcours door 
het dorp. Watou blijft de uitvalsbasis van 
het kunstenfestival en toont het gros van 
de kunstenaars en dichters. Het Kasteel 
De Lovie maakt ook dit jaar deel uit van 
het parcours. 

Een nieuwe adem dus voor het Kunsten-
festival Watou, ook met  buitenlandse 
kunstwerken die de Britse curator James 
Putnam heeft gekozen. Maar de financi-
ele toestand van het festival blijft al jaren 
precair. Het is de stad Poperinge die met 
300.000 euro diep in de portemonnee 
tast om het uitgebreide kunstenparcours 
mogelijk te maken. Van Vlaamse kant is 
er wel 160.000 euro subsidiëring voor het 
project ‘Patchwork’.

Watou 2022 kiest voor avant-garde en 
experiment. De inspirator van het festi-
val voor hedendaagse kunst en poëzie 
is de gerenommeerde kunstenaar Koen 
Vanmechelen. Hij gaf de voorzet voor het 
initiatief ‘Patchwork’ en nodigt daarmee 
jonge en oudere kunstenaars uit om sa-
men na te denken over hoe de volgende 
edities van Watou eruit kunnen zien.

Watou 2022 – ‘Sense of Place’ kiest voor 
het avontuur. Het kunstenfestival zet in 
op verwevenheid, op de interactie tus-
sen het dorp en de kunstenaars, op het 
samenspel tussen kunst en poëzie. Wa-
tou als een living lab, een plek die kun-
stenaars en dichters inspireert. Vanuit die 
wisselwerking ontstaan nieuwe creaties.

Reservering tickets en meer info klik hier

T-Rex - Koen Vanmechelen

Kjér mo ekè were – Helena Cnockaert

De pilaren van Watou – Ilke Cop

MEDIA-ERFGOED-TENTOONSTELLINGEN-CONCERTEN

https://www.kunstenfestivalwatou.be/nl/watou-2022
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Geel, tot 1 oktober
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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Recent ontving de Magdalenakerk in 
Brugge twee monumentale kunstwer-
ken. Beide werken zijn van de hand van 
de Brugse kunstenaar Piet Peere. Het gaat 
om Tantalusfiguren uit de Griekse mytho-
logie. En dan kan men zich afvragen: ‘Wat 
doen die figuren in een kerk?’

De plaatsing van de kunstwerken gebeur-
de door YOT, dat zichzelf ziet als een labo 
voor levensbeschouwing, een ruimte 
voor perspectief. Met het Tantalusproject 
wil YOT onderzoeken hoe de impone-
rende kunstwerken in gesprek gaan met 
de bezoeker en het kerkgebouw. Naast de 
interpretatie van de kunstenaar over zijn 
werk, gaan de kunstwerken immers ook 
een eigen leven leiden in de hoofden en 
harten van de kerkbezoeker. Het Tantalus-
project brengt de diverse invalshoeken en 
interpretaties bij elkaar. Zo kan je als toe-
schouwer ontdekken dat de bestraffende 
God uit de Griekse mythologie van een 
heel andere orde is dan de hoopgevende 
God van de christelijke religie.

In de Magdalenakerk tref je twee wer-
ken van Peere aan. Op de eerste plaats is 
er het Tantaluskunstwerk (een man met 
een enorme rots boven zijn hoofd die elk 
moment kan vallen). Daar word je uit-
genodigd stil te staan bij de eigen, drei-

gende rots in je leven. Vervolgens kies je 
een steen die de rots voor je symboliseert 
en doe je met die steen enkele rituelen. 
Je kan de steen wassen, zalven en ten 
slotte achterlaten in het symboolvlak, bij 
andere stenen. Het is de stem van Maria 
Magdalena die je via een audiofoon bij de 
rituelen begeleidt. Het achterlaten van de 
steen heeft uiteraard gelijkenissen met 
het ijzeren kruis op de camino en met het 
concept van de pelgrimage op zich.

Daarnaast is er in de kerk een grote me-
ditatieve schommel. Die wordt wel eens 
vergeleken met het wierookvat dat door 
de kerk geslingerd wordt in Santiago.

Meer over Tantalus
Tantalus is een van de kinderen van op-
pergod Zeus, bekend van de 'tantalus-
kwelling’: het gewenste is nabij, maar 
onbereikbaar. Tot zijn kin staand in water 
zou Tantalus eeuwig dorst hebben, want 
zodra hij probeerde te drinken, zakte het 
water weg en hoewel rijpe vruchten bo-
ven zijn hoofd hingen, blies de wind ze 
weg zodra hij er door honger gekweld 
een greep naar zou doen.

Er is nog een derde uitbeelding die in 
kunstwerken weinig zichtbaar is. Tantalus 
wordt gekweld door een gigantisch rots-

blok dat hem elk moment kan verplet-
teren. De kunstwerken in de Magdalen-
akerk verwijzen naar dit laatste verhaal.

De eerste Tantalusfiguur is een vrijstaan-
de figuur op sokkel (5,70 meter hoog, 
polyester, geschilderd), geplaatst in de 
dwarsbeuk. Aan het dakgebinte is op 17 
meter hoogte een (uitrafelende) koord 
vastgemaakt. Aan die koord hangt er een 
gigantisch rotsblok (4,65 m breedte) dat 
dreigt de figuur te verpletteren.

Brugge, tot 30 september
Tantalus in dialoog met Maria Magdalena

De tweede Tantalusfiguur is een houts-
kooltekening op papier (5,20 meter hoog), 
gevat in zeven luiken, opgehangen in een 
zijkapel naast het koor. Door de opstelling 
in een kruisvorm, maakt deze Tantalus de 
verbinding met de Christus. Beide kunst-
werken zijn in lijn geplaatst met de cen-
trale Christusfiguur in de kerk.

Valt het allemaal wat zwaar uit? Dan is er 
Magda’s Zomerbar voor een verfrissing.



¡HOLA! nr. 146 - september 202229

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



¡HOLA! nr. 146 - september 202230

Sint-Truiden, tot 15 november
Sweet Devotion

Museum ‘De Mindere’ in Sint-Truiden bewaart 
meer dan 15.000 erfgoedvoorwerpen van fran-
ciscaanse ordes en kloosters. Het zijn voorwer-
pen die de cultuur en het dagelijkse leven vertel-
len van kloosterlingen. Niet alleen devotionalia 
maar ook dagelijkse voorwerpen uit de keuken.

Tot 15 november organiseert het museum ech-
ter ook een tentoonstelling met als titel Sweet 
Devotion in de Minderbroederskerk. Het woord 
‘devotie’ lijkt vandaag wat gedateerd. Het ver-
wijst naar de toewijding aan een hogere macht 
of waarheid. In de rooms-katholieke kerk is de-
votie de term voor de verering van een speci-
fieke heilige zoals de Maria-devotie.

In het verleden richtten veel mensen bij ziektes, 
natuurrampen of oorlog zich tot heiligen om 
onheil af te wenden of om verdriet te kunnen 
plaatsen. Daarvoor werden kleine prenten ge-
maakt, soms met een inspirerende tekst.
Belangrijk echter is ook de oproep die Peter 
Preuveneers tijdens de vorige maanden deed 
naar iedereen die een beetje creatief is en een 
devotieprentje op postkaartformaat kan maken 
of een filmpje met zijn of haar nieuwe heilige. 
Daarin vroeg hij om een beeld van een persoon 
die jou kracht geeft, een voorbeeld is, of naar 
wie je opkijkt. Meer dan 200 inzendingen zijn te 
zien op de tentoonstelling. Info over De Mindere 
vind je hier. 

Een ‘grote muur met eigenzinnige helden’ gemaakt door 240 kunstenaars staat helemaal 
achteraan in de paterskerk. 

https://www.demindere.be/
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De Verbeke Foundation viert haar 15-jarig 
bestaan met een tentoonstelling die een 
jaar zal duren, exclusief gewijd aan de ei-
gen collectie. Al 15 jaar lang is de Founda-
tion een plek waar kunst en natuur elkaar 
ontmoeten en waar een andere manier 
geboden wordt om kunst te presenteren 
en te beleven, ver van de codes van insti-
tutionele musea. 

Net als de Foundation zelf, brengt de 
collectie een grote verscheidenheid aan 
werken samen: collages en assemblages, 
foto-installaties, BioArt, Land art, industri-
eel erfgoed. De collectie van de Verbeke 
Foundation is een levende collectie die 
continu groeit. Ter gelegenheid van de 
opening stelt de Verbeke Foundation 
graag enkele nieuwe aanwinsten voor, 
evenals nieuwe projecten en in situ-in-
stallaties.

De Foundation Verbeke doet je soms op-
kijken. Niet verwonderlijk wanneer je de 
missie en visie van de Foundation leest: 
Onze tentoonstellingen willen geen 
oase zijn. Onze presentatie is onaf, in 
beweging, ongepolijst, contradictorisch, 
slordig, complex, onharmonieus, levend 
en onmonumentaal, zoals de wereld 
buiten de museummuren.

De Verbeke Foundation is een private 
kunstsite die geopend werd op 1 juni 
2007 door kunstverzamelaars Geert Ver-
beke en Carla Verbeke-Lens.

De Verbeke Foundation is een van de 
grootste privé-initiatieven voor heden-
daagse kunst in Europa.  De loodsen van 
het vroegere transportbedrijf van Geert 
Verbeke werden omgebouwd tot unieke 
expositieruimtes. Een van de gebouwen 
werd ingericht  om de uitzonderlijke ver-
zameling collages en assemblages ten-
toon te stellen. De Verbeke Foundation is 
in een aanhoudend groeiproces. Kunste-
naars kunnen er in residentie verblijven 
en grotere en kleinere tentoonstellingen 

wisselen elkaar af, waardoor de Founda-
tion er elke dag anders uitziet, zoals een 
ademend organisme.

Geschiedenis
Oorspronkelijk huisvestte de site langs de 
E34 in Kemzeke het transportbedrijf van 
Geert Verbeke. Hij besloot op zijn vijftig-
ste om het over een heel andere boeg te 
gooien en zich volledig aan zijn verzame-
ling kunst te wijden. “De expertise als 
transporteur komt wel nog regelmatig 
van pas. We staan bekend voor de mo-
numentale werken. Er zijn weinig mu-
seumdirecteurs die zich hieraan wagen, 
maar wij hebben al héél erg uitzonder-
lijke transporten gedaan.” 

Geert Verbeke in zijn tentoonstellingsruimte. 

Kemzeke, tot 12 juni 2023 
Sans dieu, sans maître, sans roi et sans droits

In het begin van de jaren 1990 begon-
nen Geert en Carla Verbeke-Lens kunst 
te verzamelen. Na een initiële interesse 
voor abstracte schilderkunst werd de col-
lectie geheroriënteerd naar collages en 
assemblages van hoofdzakelijk Belgische 
kunstenaars. De afgelopen jaren werd de 
verzameling verder uitgebreid naar he-
dendaagse kunst en naar bio-art.

Collages en assemblages 
De kern van de privéverzameling bestaat 
uit een uitzonderlijke collectie van zo’n 
6000 collages en assemblages voorna-
melijk uit de twintigste eeuw. Een aparte 
ruimte werd ingericht om een deel van 
deze collectie permanent tentoon te stel-
len. Klik hier voor meer info.

https://verbekefoundation.com/

