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Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Ravenstraat 98, 3000 Leuven
hola.redactie@compostelagenootschap.be
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Over lidgelden, ledenbevraging, 
enquête-De Pelgrim.

Deze Hola! wordt aan iedereen gezonden die lid was 
van het Genootschap in 2006, de nieuwe leden 2007 
en tevens aan een aantal sympathisanten.
Wie zijn lidgeld voor 2007 nog NIET regelde (25 Euro 
op bankrekeningnummer 280 0562003 22, vanuit 
het buitenland 30 Euro IBAN: BE 06 280 0562003 
22, BIC: GEB A BE BB) ontvangt deze Nieuwsbrief als 
LAATSTE bericht!
Wie zijn lidgeld WEL regelde maar nog geen bevra-
gingsformulier en/of enquête De Pelgrim terug-
zond hoeft dit niet meer te doen. De respons was 
bevredigend, de gegevens worden nu verwerkt en 
voorbereid voor publicatie. Wie deze Hola! liever 
wil ontvangen per mail: zend uw bericht aan hola.
verzendlijst@compostelagenootschap.be.
Het verzenden van de Hola! per mail is én goed-
koop én snel, en dus is dat onze voorkeur!
Hebt u het lidgeld 2007 betaald, hebt u deelgenomen 
aan de ledenbevraging en de enquête-De Pelgrim, 
en hebt u de Hola! aangevraagd per mail, dan bent u 
zonder meer een voorbeeldig lid. Bedankt!

Activiteiten 
(zie ook: www.compostelagenootschap.be)

10 februari: Algemene Vergadering. Voor de effec-
tieve leden, uitsluitend op uitnodiging. Conform de 
nieuwe statuten verscheen in De Pelgrim nr 86 van 
september een oproep tot deelname aan de Alge-
mene Vergadering via de aanmelding als effectief lid. 
Meer dan 100 leden gaven aan deze oproep gehoor. 
Op 10 februari wordt de eerste Algemene Vergade-
ring in haar nieuwe vorm gehouden te Tongerlo. 
De effectieve leden ontvingen een speciale uitnodi-
ging met de dagorde en de nodige documenten. Een 
verslag volgt in de Pelgrim nr 88 (maart).

24 februari: We zetten onze reeks infodagen 
voort. Na Brugge en Dilbeek is op 24 februari St.-
Truiden aan de beurt. In de voormiddag om 10 u. 
organiseren we een programma bedoeld voor alle 
belangstellenden die iets meer willen weten over 
het ontstaan van de pelgrimage naar Santiago en de 
bezienswaardigheden onderweg. Het programma 
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bestaat uit een lezing door Fons Uytterhoeven en 
een diavoorstelling met Dirk Aerts. Het middag-
maal is vrij. In de namiddag om 14.30 u. gaat dan 
de gebruikelijke infonamiddag door voor iedereen 
die een Santiagotocht wil ondernemen. Er zijn twee 
parallelle sessies: één voor voetpelgrims en één voor 
fietsers. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden 
bij Toon en Mia Cornelis, Patrijzenweg 19 te 8200 
Brugge, telefoon: 050/31 48 80 of op infodagen@
compostelagenootschap.be Deze dag te St.-Truiden 
gaat door in het Cultureel Centrum, Capucines-
senstraat 8. Opgelet: op zaterdagvoormiddag is het 
marktdag in Sint-Truiden. Parkeermogelijkheden  
zijn beperkt in de binnenstad.

Reismarkt 4 maart 2007:  Onafhankelijke informatie 
voor reizigers. Sedert vele jaren is de Reismarkt te 
Brugge een bekend gegeven voor al wie van reizen 
houdt. Ook Compostelagangers hebben al lang de 
weg naar de Reismarkt gevonden. Ieder jaar wordt 
er immers uitgebreid geïnformeerd over de tocht 
naar Compostela. Zo ook dit jaar. De Reismarkt 
(ondertussen omgedoopt tot Travel & Talk) gaat door 
op zondag 4 maart in  de Brugse Stadshallen van 10 
tot 18 uur. Toegangsprijzen:Normale prijs: 5 euro. 
Met kortingsbon: 3 euro
Ter gelegenheid van de Reismarkt kunnen onze 
leden mee genieten van de samenwerking tussen 
Wegwijzer en het Genootschap. U kunt van onze 
webstek een kortingsbon plukken ( of laten plukken) 
en afprinten. De toegangsprijs wordt dan ook voor 
onze leden 3 euro. Met dank aan Wegwijzer.

1o maart: Lenteontmoeting Sportacentrum Tongerlo
Belangrijk: In De Pelgrim van december 2006 
sloop een drukfout. De Lenteontmoeting gaat 
wel degelijk door op zaterdag 10 maart en NIET 
op 17 maart zoals verkeerdelijk meegedeeld!!!
De Lenteontmoeting is al jaren een hoogdag in ons 
Genootschap. Het begint allemaal weer te kriebelen 
want heel wat pelgrims maken hun rugzak klaar 
en vullen de fietstassen om te vertrekken naar hun 
patroon en vriend Sint-Jacob. Ook dit jaar wordt 
ons samenzijn weer een echt feest. Een van de hoog-
tepunten  wordt zeker de pelgrimszegen die stilaan 
traditie is op de Lenteontmoeting. Pelgrims die op 
tocht gaan kunnen gezegend worden. Ze worden 
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met de aloude formule op weg gestuurd: ‘ga nu en bid 
voor ons in Compostela!’  Voor alle aanwezigen is deze 
viering elke keer weer een zeer intens en ontroerend 
gebeuren. In een korte vergadering houdt de Raad 
van Bestuur de aanwezigen op de hoogte van het 
reilen en zeilen van de vereniging en van de finan-
ciële situatie. In de namiddag houden we een boei-
ende  gedachtewisseling waar alle aanwezigen een 
inbreng kunnen hebben. Dit jaar kozen we voor een 
breed thema: ’Zijn pelgrimswegen naar Santiago 
speciale wegen?’
Natuurlijk is er weer ruimschoots de tijd om oude 
verhalen en ervaringen uit te wisselen.
Programma:
09.00 u.: (vanaf) Verwelkoming met koffie. 

Verkoopdienst aanwezig.
10.00 u.: Pelgrimszegen. Abdijkerk van Tongerlo 

(10 minuten wandelen van het Sportacentrum).
11.00 u.:  Het reilen en zeilen van ons Genootschap
Mogelijkheid tot het stellen van vragen.
12.00 u.:  Middagmaal ( zie ook praktische punten ).
13.15 u.: Verkoopdienst open.
14.00 u.: Namiddaggesprek: Zijn pelgrimswegen naar 

Santiago speciale wegen?(deel 1)
15.00 u.: Pauze
15.30 u.: Namiddaggesprek: Zijn pelgrimswegen naar 

Santiago speciale wegen?(deel 2)’
16.15 u.:  Afscheidswoordje door de voorzitter.
16.30 u.: Iedereen keert terug naar zijn / haar eigen 

refugio.

Praktische afspraken:

datum en plaats: Zaterdag 10 maart 2007 
Sportacentrum Tongerlo ( naast de abdij )

inschrijvingen: Inschrijven is omwille van organi-
satorische redenen verplicht. Inschrijvingen worden 
afgesloten op maandag 5 maart.

Deelname aan de Lenteontmoeting is gratis (prijs 
middagmaal zie verder).

Pelgrimszegen: voor deelname: zie inschrijvingsfor-
mulier. Indien u op de Lenteontmoeting uw Geloofs-
brief wenst te krijgen: zie inschrijvingsformulier.

Middagmaal: Warme maaltijd: 11 euro per persoon. 
Zie inschrijvingsformulier. Mogelijkheid om 
eigen knapzak te gebuiken in het cafetaria van het 
centrum.

Reisweg: Het Sportacentrum ligt naast de abdij 
van Tongerlo. Vanuit de omgeving van Antwerpen, 
Hasselt...:E 313, afrit Kasterlee, N 19 volgen naar 
Geel en Westerlo. Rechts wegwijzers volgen naar 

Tongerlo Abdij.  Vanuit West - Vlaanderen, Oost-Vlaan-
deren, Brussel, Leuven...:  E 314 afrit Aarschot, N 19 
over Herselt naar Westerlo volgen. Links wegwijzers 
volgen naar Tongerlo Abdij.  

14 april: Infodagnamiddag met info-stand en 
verkoopdienst te Drongen:  14.30 u. info-sessies voor 
stappers en fietsers. Zie ook De pelgrim nr. 88 (maart) 
of www.compostelagenootschap.be

12 mei : Voorjaarssamenkomst te Tongerlo:
10.00 u.: voordracht door Gerard Bodifée over zijn 
laatste boek “Weg uit de leegte, de spirituele nood van 
Europa”(de auteur signeert zijn boek) 
14.00 u.: als voorjaarswandeling doen we de abdij-
entocht (van abdij Averbode naar abdij Tongerlo. 
Verdere info volgt in De Pelgrim nr 88 van maart.
Reisweg: zie 10 maart.

25 juli: feest van St.-Jakob te St.-Jacobskapelle bij 
Diksmuide. 

10 november: infodag in Neerpelt

17 november: Terugkomdag in Lede

8 december: Hospitalero-vergadering in Gent

Voordrachten
Noord-Spanje en de Camino naar Santiago
Jan en Rita Thienpont geven deze winter niet 
minder dan 59 voordrachten verspreid over gans 
Vlaanderen. In februari en maart zijn er nog voor-
stellingen gepland in Hasselt, Asse, St.-Kathelijne 
Waver, Kruishoutem, Schoten, Bornem, Waregem, 
Dendermonde, Ekeren, Oostende, Essen, Blan-
kenberge, Deinze, Peer, Tessenderlo, Kortenberg, 
Borgloon, Beringen en Damme. Zij stellen kort ons 
Genootschap voor en hebben onze folder ter beschik-
king. Leden die bereid zijn info te verstrekken aan 
belangstellende aanwezigen kunnen zich voor de 
voorstelling bekend maken bij de spreker. Info op 
www.vtb.be

Aanstelling 
Dirk Aerts, hoofdredacteur van ons tijdschrift De 
Pelgrim, werd onlangs aangesteld tot hoofd van de 
Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven. Hij was 
voordien bibliothecaris van het Hoger Instituut 
voor Wijsbegeerte. Of dat betekent dat hij meer tijd 
zal hebben voor De Pelgrim betwijfelt hij. In ieder 
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geval staan hem nu 
veel meer boeken dan 
vroeger ter beschik-
king waaruit hij inspi-
ratie kan opdoen voor 
nieuwe bijdragen. 
We wensen hem 
veel succes met deze 
nieuwe opdracht! 

Gezocht: zangers en zangeressen 
voor het St.-Jacobskoor.

Op de volgende jaarlijkse viering van de naamdag 
van St.-Jacob op 25 juli in St.-Jacobskapelle bij Diks-
muide, zou het Genootschap graag de mis laten 
opluisteren door een gelegenheidskoor samenge-
steld uit leden van het Genootschap. Kandidaten 
nemen contact op met ons medelidkoorleider 
Edgard Defoort, St.-Michielsweg 18, 8520 Kuurne, 
tel. 056/72 53 17. 

Het Genootschap op 31-12-2006.
Ons Genootschap sloot het jaar 2006 af met 1956 
leden. Op 31-12-2005 bedroeg dit cijfer 1914. 

Terugblik op onze activiteiten.
Op 4 november hebben zich te Brugge ongeveer 
60 belangstellenden aangemeld op onze infona-
middag. Op onze klassieke Terugkomdag op 18 
november te Lede hebben 160 pelgrims ervaringen 
uitgewisseld. Op de infonamiddag van 2 december 
te Dilbeek waren opnieuw een 60-tal kandidaat-
pelgrims aanwezig.
Op 9 december vergaderde de werkgroep Hospi-
taleros o.l.v. Miet Van Duyse en Etienne Van 
Wonterghem in de zaal Vondel te Gent. De aanwe-
zigen stelden de planning op voor de permanentie 
in onze refugio te Los Arcos die geopend is van april 
tot en met oktober. Belangstellende kandidaat-
hospitaleros kunnen contact opnemen met deze 
werkgroep via Kristien Claeys, Prinsenhof 53, 9000 
Gent, 09/233 15 31, kantoor 09/280 99 54, fax 09/281 
13 98, mailadres: K.Claeys@cei-demeyer.be
Op 11 januari vergaderde de werkgroep Permanentie 
te Leuven. Deze groep bemant het secretariaat en de 
bibliotheek te Leuven op zaterdagen van 10 tot 16 u. 
De planning voor het 1° semester 2007 werd opge-
steld.
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Onze uitgaven.
Mensen van de Weg: van 
dit bezinningsboekje, 
samengesteld door Staf 
De Laet en gelanceerd 
op de St.-Jacobsviering 
van 25 juli te Maaseik, 
zijn nog steeds exem-
plaren beschikbaar op de 
verkoopdienst, Meilrijk 
64, 3290 Deurne-Diest of op 
verkoopdienst@compostelagenootschap.be, 
verzending inbegrepen: € 5. Belangstellenden mogen 
niet te lang aarzelen want dit werkje verkoopt (ook 
in Nederland) nogal vlot. De voorraad slinkt!

Zoekertjes:

Ik ben een pelgrim van de lichting 2001 en lid van 
het genootschap. Ik wil opnieuw naar Compostela 
te voet vanuit Brugge met vertrek op 1 april.Ik heb 
een eenmanstentje bij maar gezien ik de eerste paar 
weken gezelschap heb dat op een beetje comfort is 
gesteld zoek ik adressen van kloosters, herbergen 
of van medeleden van het Genootschap. Kortom, 
slaapplaatsen die goedkoop logies willen geven 
voor max 2 mensen. Daniël Pïeters, Leeuwstraat 10 
te 8000 Brugge, tel. 050/54 65 04

Zijn er leden die de Camino Portugés gestapt hebben 
vanaf Lissabon? Twee leden nl. Willy Geldhof, 
Zilvermolenstraat 12 te 8800 Roeselare (tel. 051/22 
79 58) en Frans Daems, Melrijk 64 te 3290 Deurne-
Diest (tel. 013/66 36 48) zijn op zoek naar informatie 
betreffende reisweg, bewegwijzering en overnach-
tingsplaatsen. Wie kan helpen?

J.G. is een zelfstandig wonende man van 45 jaar 
met autistische aandoening. Desondanks is hij zeer 
zelfredzaam en in hoge mate capabel tot sociale 
contacten. Sinds enkele jaren stapt hij elk jaar naar 
Compostela. Dit jaar plant hij dit te doen van 7 tot 
28 mei. Sinds dit jaar geeft hij aan reisgezellen te 
appreciëren. Info: Raf Swevers, Mandragora vzw, 
Gewijde-Boomstraat 104 te 1050 Brussel, tel. 02/514 
33 17, fax 02/502 05 01.

Volgend „Nieuws van het  
Genootschap“ verschijnt in  
De Pelgrim nr 88 (12 maart).
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Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Ravenstraat 98, 3000 Leuven

Vl
aa

m
s G

en
oo

ts
ch

ap
 va

n 
Sa

nt
ia

go
 d

e C
om

po
st

el
a

  
 V

o
o

r
 e

e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t



¡Hola! 1
Februari 2007

Lenteontmoeting 10 Maart 2007
1. Inschrijving Lenteontmoeting
Naam en voornaam:  

straat en huisnummer:  

Postcode en gemeente:  

Lidnummer bij het Vlaams Compostelagenootschap:  

schrijft in voor de Lenteontmoeting op 10 maart 2007 met    personen.

Zij / hij bestelt        middagmaal / middagmalen

en betaalt per overschrijving         x 11 euro  =  euro in het totaal.

 

2.  Inschrijving pelgrimszegen
Naam en voornaam  1.   

2   

3   

4  

wenst / wensen:  1. De pelgrimszegen te ontvangen tijdens de Lenteontmoeting. 

2. Bij die gelegenheid ook de geloofsbrief te ontvangen ( JA / NEEN)1

Inlichtingen nodig voor de geloofsbrief:

- lidnummer: 

- postcode en gemeente: 

- datum van vertrek ( indien nog niet bekend: maand van vertrek: 

- plaats van vertrek: 

- manier van verplaatsing1: te voet / per fiets / te paard1

Rekeningnummer binnenland:  

Vlaams Compostelagenootschap, 280 - 0562003 - 22

Rekeningnummer vanuit buitenland: 

Vlaams Compostelagenootschap, IBAN: BE 06 280 0562003 22, BIC: �EB A BE BBIC: �EB A BE BB

De inschrijvingen moeten uiterlijk op 5 maart 2007 aankomen bij:

Toon en Mia Cornelis - Lanckriet, Patrijzenweg 19, 8200 Brugge.

��� schrappen wat niet van toepassing is.  schrappen wat niet van toepassing is.
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