
¡Hola!

Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

hola.redactie@compostelagenootschap.be
hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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 Ǚ Raad van Bestuur

De Pelgrim 100 !

In 2010 bestaat ons genootschap 25 jaar. Aangezien 
ons tijdschrift De Pelgrim viermaal per jaar ver-
schijnt, betekent dit meteen dat volgend voorjaar 
het nummer 100 in jouw brievenbus zal vallen. Dit 
nummer wordt vanzelfsprekend een feestnummer. 
We hanteren hiervoor ongeveer hetzelfde concept 
als bij nummer 85, dat verscheen ter gelegenheid 
van ons twintigjarig bestaan. Het wordt een extra-
dikke aflevering, die ook een aantal bijdragen van 
gastauteurs zal bevatten. Verder kijken we ook even 
achterom met een terugblik op ons genootschap, 
vanaf zijn ontstaan tot nu. 

 Ǚ Genootschapsactiviteiten

INFONAMIDDAG TE BRUGGE

Het genootschap organiseert tijdens het werkjaar 
2009-2010 weer een drietal infonamiddagen voor 
kandidaat-pelgrims. Er is telkens een zitting voor 
stappers en een andere voor fietsers. Tijdens die zit-
tingen belicht een ervaren panel allerlei aspecten 
van een pelgrimstocht naar Compostela en geeft 

antwoord op vragen. Ook de documentatiedienst is 
ter plaatse met een uitgebreide keuze aan kaarten, 
boeken en allerlei lectuur.

Praktische gegevens:
•	 Zaterdag 21 november 2009
•	 Aanvang 14.30 uur, einde omstreeks 17.00 uur
•	 Plaats: HBOV (School voor Psychiatrische 

Verpleegkunde), Koning Albert I-laan 6, Sint-
Michiels-Brugge (achterkant van het station, 
nabij Boeveriepoort)

Er is parkeergelegenheid nabij het station en bin-
nen het instituut. 
De toegang is gratis maar met het oog op een vlot 
verloop wordt aanmelding vooraf 
sterk aangeraden, telefonisch op 

Kalender

Zie ook www.compostelagenootschap.be

Activiteiten in 2009
20-11 Regio Noorderkempen, Santiagoquiz
21-11 Infodag, Brugge 
28-11 Terugkomdag, Vaalbeek

Activiteiten in 2010.
23-1 Infodag, Neerpelt
27-2 Pelgrimszegen
27-3  Jaarlijkse Algemene Vergadering, Meche-

len
17-4 Infodag, Mechelen
18-6 tot 25-7 Etappetocht Jacobskerkenpad 
25-7 Feest van St.-Jacob.
13-11 Terugkomdag
20-11 Infodag, Brugge

 Ǚ Oproep
Omdat we in De Pelgrim steeds plaats inruimen 
voor bijdragen van onze leden, willen we dat ook 
doen in ons feestnummer. Dat zal gebeuren op 
twee manieren. 
Veel van onze leden zijn al ettelijke jaren lid, 
sommigen zelfs van bij het begin. Is dit voor jou 
het geval, maak je dan kenbaar bij de redactie. 
Schrijf in enkele alinea’s wat er je zo boeit aan 
Santiago en wat onze vereniging voor jou in de 
voorbije jaren heeft betekend. Bezorg je tekst, 
samen met een foto aan de redactie. Zo word je 
opgenomen in onze pelgrimsgalerij van het 
nummer 100!
Veel van onze leden die in de voorbije jaren naar 
Santiago zijn gestapt of gefietst hebben achteraf 
een reisverslag samengesteld. Soms werd dit ver-
slag ook gepubliceerd, vaak ook niet. Aan hen 
lanceren we een bijzondere oproep: bezorg ons 
een passage uit jouw reisverslag (de meest aan-
grijpende, die waar je het meest trots op bent, 
…). Opgelet: maximaal 200 woorden! Bezorgen 
aan de redactie, bij voorkeur ook met een leuke 
foto. Dat wordt dan jouw bijdrage aan ons jubi-
leumnummer!
Teksten en foto’s voor 31 december bezorgen aan: 
D. Aerts, Dorpsstraat 89, 3040 Neerijse. Je kunt 
jouw bijdrage ook mailen: dirk.aerts3@scarlet.
be.
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050 314880 of bij infodagen@compostelagenoot-
schap.be .

TERUGKOMDAG 28-11-2009 

Terugkomdag 2009 in een nieuw kleedje:  

voor pelgrims én thuisgebleven partners

Opgelet datum- en plaatswijziging:  zaterdag 28 
november 2009, Europees Centrum La Foresta, 
Kloosterweg, 3054 Vaalbeek
Omwille van interne reorganisatie bij het Psychia-
trisch Centrum te Lede kon ons genootschap geen 
beroep meer doen op de infrastructuur van dat cen-
trum en moest worden uitgekeken naar een andere 
locatie. Na lang zoeken kwam La Foresta als meest 
geschikte locatie uit de bus, maar dit centrum was 
op 14 november 2009 niet meer vrij, wel nog op 
28-11. De raad van bestuur besliste dan ook om de 
terugkomdag te verschuiven naar die datum.
Het hoofddoel van de terugkomdag blijft hetzelfde 
als de vorige jaren: aan al wie dit jaar of vroeger naar 
Santiago getrokken zijn de gelegenheid geven om 
elkaar weer te zien, foto’s te bekijken, bij te praten 
en ervaringen uit te wisselen. Ook de hospitalero’s, 
die dit jaar werkzaam waren in Los Arcos, worden 
op die dag niet vergeten. 
Maar bij dit alles wilde de werkgroep Spiritualiteit 
aan de pelgrims en aan de thuisgebleven partners 
voor de eerste keer ook een forum bieden om dat-
gene wat ze onderweg of thuis op zielsniveau heb-
ben meegemaakt met elkaar te delen.
Met de pelgrimszegen eind februari in Tongerlo 
zonden we iedereen op weg met enkele sleutelwoor-
den. Op de terugkomdag willen we iedereen, ook 
de thuisgebleven partners, van harte terug verwel-
komen en hen de gelegenheid geven te verwoorden 
wat die sleutelwoorden voor hen onderweg of thuis 
concreet hebben betekend.

Uitgangspunt van de voormiddagactiviteiten
De pelgrimszegen van 28 februari 2009 met als 
thema ‘Trek weg uit jezelf …’ was het uitgangspunt 
bij het opzetten van het ochtendgedeelte van de 
terugkomdag. Het is de bedoeling dat de pelgrims al 
stappend gericht - rondom de thema’s die tijdens de 
pelgrimszegen aan bod kwamen – hun ervaringen 
van onderweg met elkaar uitwisselen en ze daarbij 
uit te dagen iets van hun ervaringen op ziels niveau 
met elkaar te delen.

Gezamenlijk openingsmoment met alle aanwe-
zigen Opening met een terugkoppeling naar de 

pelgrimszegen, bestaande o.m. uit de audiovisu-
ele projectie van het lied Pilgrim van Enya om de 
pelgrims weer in de sfeer van de pelgrimszegen 
te brengen. Daarna wordt de globale opzet van de 
wandeling, nl. stappen met gerichte uitwisseling 
van pelgrimservaringen, uitgelegd en wordt meer 
uitleg gegeven over het interactief panelgesprek 
voor de thuisgebleven partners. Vervolgens worden 
de begeleiders en de panelleden voorgesteld en wor-
den de aanwezigen verdeeld in groepen. 

De pelgrims worden willekeurig verdeeld in 
groepen van max. 16 personen en lopen met een 
begeleider elk een andere route in Heverleebos. Eén 
route zal ook voor mindervalide personen geschikt 
zijn. Tijdens deze spirituele boswandeling komen 
volgens een bepaalde methodiek de zes thema’s van 
de pelgrimszegen opnieuw aan bod, met name:
•	 afscheid nemen en loslaten;
•	 vertragen en onthaasten;
•	 vereenvoudigen;
•	 verstillen en verwondering;
•	 ontmoeting en verbondenheid met anderen;
•	 ontmoeting met Hem.
Bij slecht weer wordt er niet gewandeld, maar wordt 
de gerichte uitwisseling van pelgrimservaringen 
volgens dezelfde methodiek afgewerkt, maar dan 
binnen.

Voor de thuisgebleven partners is er een interactief 
panelgesprek
Hen wordt de kans geboden om te verwoorden hoe 
ze de afwezigheid van hun partner ervaren heb-
ben, hoe hun verbondenheid geëvolueerd is, wat ze 
thuis op zielsniveau beleefd hebben enz. Misschien 
waren de aangereikte thema’s ook wel van toepas-
sing op hun pelgrimage thuis.
In het panel zitten alleen personen, wier partner de 
camino al eens gelopen heeft, terwijl zij thuis ble-
ven.

Wie niet wenst deel te nemen aan de spirituele 
boswandeling of aan het interactief panelgesprek  
kan terecht in het praatsalon met koffie en thee. 
Daar is tevens mogelijkheid tot het bekijken van de 
dvd ‘Pelgrimszegen 2009 – Trek weg uit jezelf …’ ’s 
Namiddags wordt de dvd doorlopend vertoond in 
een lokaal vlak bij café De Ware Jacob. 

Dvd “Pelgrimszegen - Trek weg uit jezelf”
Wie NU deze dvd met alle teksten, muziek en 
geprojecteerde beelden bestelt (zie inschrijvingsfor-
mulier) geniet een voorverkoopprijs van € 5,00 en 



¡Hola!
Vl

aa
m

s G
en

oo
ts

ch
ap

 va
n 

Sa
nt

ia
go

 d
e 

Co
m

po
st

el
a

  
 V

o
o

r
 e

e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t
12

oktober 2009

Vl
aa

m
s G

en
oo

ts
ch

ap
 va

n 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
Co

m
po

st
el

a

  
 V

o
o

r
 e

e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t

3

krijgt de dvd op de Terugkomdag overhandigd. Bij 
latere aankoop via de verkoopdienst kost hij € 7,00, 
excl. verzendingskosten

Dagindeling:
09.30 – 10.00 uur: onthaal met koffie en thee
10.00 – 10.20 uur: gezamenlijk openingsmoment
10.20 – 10.30 uur: indeling in groepen, aantrekken 
wandelschoenen
10.30 – 12.30 uur: spirituele boswandeling voor de 
pelgrims, interactief panelgesprek voor de thuis-
gebleven partners en praatsalon met koffie en thee 
voor wie niet wenst deel te nemen aan de spirituele 
boswandeling of aan het interactief panelgesprek
12.30 – 12.40 uur: gezamenlijk spiritueel afsluitings-
moment
12.40 – 13.00 uur: bedanking hospitalero’s
13.00 – 14.00 uur: middaglunch met soep, brood, 
beleg, koffie en thee
14.00 – 16.30 uur: gezellige babbel en weerzien bij 
pot en pint in café De Ware Jacob (drank ter plaatse 
te betalen)

Praktisch:
•	 De pelgrims brengen (regen)kledij en stapschoe-

nen mee alsook lichte propere schoenen om aan 
te trekken in het gebouw (vooral na de wandeling 
buiten).

•	 Er is mogelijkheid om reeds op vrijdag aan te 
komen en ter plaatse te overnachten. Het ontbijt 
is inbegrepen, maar lakens en toiletgerief dient 
men zelf mee te brengen. 

•	 Wie een fotokopie van zijn Compostela mee-
brengt, ontvangt een mooi aandenken.

Wegbeschrijving:
Gegevens voor de gps : Kloosterweg (ten einde rijden), 
3054 Vaalbeek - België
Met de auto: autosnelweg E40 Brussel – Luik,  afrit 23 
Haasrode.  Volg de N25 richting Namen / Waver tot 
aan de eerste verkeerslichten (Blanden-Vaalbeek). 
Draai rechts in en volg de weg (Naamsesteenweg) 
richting Leuven. Neem juist voorbij het Total ben-
zinestation de eerste straat links (Brainestraat) en 
direct rechts de Kloosterweg. Die rij je ten einde en 
je neemt vóór de ingang van het klooster links de 
zandweg (Prosperdreef). Na 50 m heb je rechts de 
parking en ingang van La Foresta. De parking loopt 
door achter het gebouw. 
Met het openbaar vervoer: met de trein naar Leuven 
en om 9:09 aan het station de TEC-bus nr. 18 nemen 
richting Jodoigne. Uitstappen op de Naamsesteen-
weg in Blanden aan de halte Vaalbeek. Vraag als 

je onder de autosnelweg bent doorgereden aan de 
chauffeur aan die halte zeker te stoppen! 100 m 
verder ga je rechts de Brainestraat in en direct weer 
rechts volg je 400 m de Kloosterweg tot in La Foresta 
(zie hoger).
Terugkeer: als je van de parking komt, neem je rechts 
de Prosperdreef (zandweg), 400 m volgen en dan 
links de Onze-Lieve-Vrouwstraat in, waar je na 100 
m de bushalte Brainestraat in Vaalbeek van bus 5 
(richting Wakkerzeel) van De Lijn bereikt. Bussen 
om 15.58 of 16.58 of 18.13 uur. Afstappen aan station 
van Leuven resp. om 16.26, 17.26 of 18.41 uur.

Inschrijven
Een inschrijvingsformulier vind je in dit nummer. 
Je kunt het ook downloaden van de webstek www.
compostelagenootschap.be, waar je via Nieuws en 
Activiteitenkalender het item ‘Terugkomdag’ aan-
klikt. Het ingevulde inschrijvingsformulier moet 
tegen uiterlijk 19 november 2009 worden ge-e-maild 
naar activiteiten@compostelagenootschap.be of  
worden opgestuurd naar Toon en Mia Cornelis-
Lanckriet, Patrijzenweg 19, 8200 Brugge

HET JACOBSKERKENPAD  

De praktische uitvoering schiet uit de startblokken

Tijdens het feestjaar 2010, wanneer het Vlaams 
Compostelagenootschap zijn 25-jarig bestaan viert, 
staan er enkele ambitieuze projecten op stapel. Eén 
daarvan is het Jacobskerkenpad, dat de 18 Vlaamse 
Jacobskerken met een wandel- en een fietslus aan 
elkaar zal verbinden. 
Wat het genootschap met het Jacobskerkenpad wil 
bereiken, is meervoudig. We wensen de herople-
ving van de Jacobstraditie te bevorderen en belang-
stelling op te wekken voor het te weinig bekende 
patrimonium van onze Jacobskerken. Van de gele-
genheid maken we gebruik om die Jacobskerken 
een opwaardering te geven door de plaatsing van 
een Jacobsschelp. We gaan de aandacht vestigen 
op het pelgrimeren naar Santiago door in de paro-
chies met een Jacobskerk een wegwijzer ‘Santiago 
xxxx km’ te plaatsen. Het organiseren van het 
Jacobskerkenpad is bovendien een perfecte manier 
om ons genootschap bij een breder publiek bekend 
te maken. Het is tevens een unieke kans om ont-
moetingen tussen de leden van het genootschap te 
bevorderen. Kortom, hoe kunnen we beter het zil-
veren jubileum van ons genootschap vieren als door 
in onze eigenste Vlaamse achtertuin een Camino-
beleving in het leven te roepen via een tocht langs 
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de achttien Jacobskerken?
In de afgelopen tijd is door intensief voorbereidend 
werk een wandellus van 38 etappes tussen de acht-
tien Jacobskerken rondgemaakt en zijn de routes 
minutieus uitgestippeld. Zonder deze noeste arbeid 
zouden we nu nooit met de praktische uitvoering 
kunnen gestart zijn. 
De fietsers volgen een eigen route, die eveneens een 
fietslus tussen de Jacobskerken legt. Het parcours 
is voornamelijk gebaseerd op het fietsknooppun-
tennetwerk. De fietsers rijden op de data van hun 
keuze, bepalen zelf de lengte van hun dagtrajecten 
en regelen zelf hun overnachting. We gaan nog na 
welke overnachtingsmogelijkheden er bestaan via 
de werkgroep “Onderdak in Vlaanderen”. Voor de 
fietsers is een speciale brochure in de maak die de 
fietsroute beschrijft.

Wat hierna volgt is bedoeld voor de stappers die vol-
gens een vaste kalender tussen 18 juni en 25 juli 2010 
deelnemen aan de etappetocht. Hoe verloopt die? 
De eerste etappe start op 18 juni 2010 vanuit de kerk 
van de Goede Bijstand in Brussel (vlakbij de Beurs). 
Na 38 etappes komen we weer op dezelfde plek op 25 
juli 2010, de feestdag van Sint-Jacob. 

De tocht vertrekt van Brussel eerst oostwaarts door 
de provincie Vlaams-Brabant via de volgende etap-
pes:
Etappe 1 - vrijdag 18 juni 2010 van Brussel naar Duis-
burg (deelgemeente van Tervuren)
Etappe 2 - zaterdag 19 juni 2010 van Duisburg naar 
Leuven [Jacobskerk]
Etappe 3 - zondag 20 juni 2010 van Leuven naar Hoe-
gaarden
Etappe 4 - maandag 21 juni 2010 van Hoegaarden naar 
Attenhoven, deelgemeente van Landen
Dan trekt de tocht de provincie Limburg binnen, 
eerst nog oostwaarts, om verder een bocht te maken 
naar het noorden en tenslotte weer naar het westen:
Etappe 5 - dinsdag 22 juni 2010 van Attenhoven naar 
Sint-Truiden [Jacobskerk]
Etappe 6 - woensdag 23 juni 2010 van Sint-Truiden 
naar Tongeren
Etappe 7 - donderdag 24 juni 2010 van Tongeren naar 
Bilzen
Etappe 8 - vrijdag 25 juni 2010 van Bilzen naar As
Etappe 9 - zaterdag 26 juni 2010 van As naar Maaseik 
[Jacobskerk]
Etappe 10 - zondag 27 juni 2010 van Maaseik naar 
Opglabbeek
Etappe 11 - maandag 28 juni 2010 van Opglabbeek 

naar Eversel, Heusden-Zolder [Jacobskerk]
Vanaf hier gaat het weer westwaarts Vlaams-Bra-
bant door:
Etappe 12 - dinsdag 29 juni 2010 van Eversel naar 
Diest
Etappe 13 - woensdag 30 juni 2010 van Diest naar 
Betekom (deelgemeente van Begijnendijk)
Met een bocht naar het noorden komen we de pro-
vincie Antwerpen binnen:
Etappe 14 - donderdag 1 juli 2010 van Betekom naar 
Mechelen
Etappe 15 - vrijdag 2 juli 2010 van Mechelen naar Lier
Etappe 16 - zaterdag 3 juli 2010 van Lier naar Bras-
schaat [Jacobskerk in Borsbeek]
Etappe 17 - zondag 4 juli 2010 van Brasschaat naar 
Kapellen [Jacobskerk]
Etappe 18 - maandag 5 juli 2010 van Kapellen naar 
Antwerpen [Jacobskerk]
Vanaf de stad Antwerpen gaat het nu westwaarts 
verder door de provincie Oost-Vlaanderen:
Etappe 19 - dinsdag 6 juli 2010 van Antwerpen naar 
Kemzeke (deelgemeente van Stekene)
[Jacobskerken in Haasdonk en Kemzeke]
Etappe 20 - woensdag 7 juli 2010 van Kemzeke naar 
Wachtebeke [Jacobskerken in Koewacht]
Etappe 21 - donderdag 8 juli 2010, van Wachtebeke 
naar Gent [Jacobskerk]
Etappe 22 - vrijdag 9 juli 2010 van Gent naar Waar-
schoot
De route gaat verder westwaarts de provincie West-
Vlaanderen in, buigt dan kronkelend naar het zui-
den om tenslotte weer oostwaarts af te buigen:
Etappe 23 - zaterdag 10 juli 2010 van Waarschoot naar 
Hoeke, (deelgemeente van Damme) [Jacobskerk]
Etappe 24 - zondag 11 juli 2010 van Hoeke naar Brugge 
[Jacobskerk]
Etappe 25 - maandag 12 juli 2010 van Brugge naar 
Beernem
Etappe 26 - dinsdag 13 juli 2010 van Beernem naar 
Groenhove, Torhout
Etappe 27 - woensdag 14 juli 2010 van Groenhove 
naar Gits (deelgemeente van Hooglede)
[Jacobskerken in Lichtervelde en Gits]
Etappe 28 - donderdag 15 juli 2010 van Gits naar Diks-
muide
Etappe 29 - vrijdag 16 juli 2010 van Diksmuide naar 
Ieper [Jacobskerken in Sint-Jacobskapelle en Ieper]
Etappe 30 - zaterdag 17 juli 2010, van Ieper naar 
Geluwe (deelgemeente van Wervik)
Etappe 31 - zondag 18 juli 2010 van Geluwe naar Rol-
legem (deelgemeente van Kortrijk)
Etappe 32 - maandag 19 juli 2010 van Rollegem naar 
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Avelgem
De tocht blijft verder oostwaarts gaan, nu weer door 
de provincie Oost-Vlaanderen:
Etappe 33 - dinsdag 20 juli 2010 van Avelgem naar 
Ronse
Etappe 34 - woensdag 21 juli 2010 van Ronse naar Ger-
aardsbergen
Etappe 35 - donderdag 22 juli 2010 van Geraardsber-
gen naar Neigem (deelgemeente van Ninove)
Tenslotte keren we terug in de provincie Vlaams-
Brabant en buigen noordwaarts Brussel binnen om 
er op 25 juli het feest van Sint-Jacob te kunnen vie-
ren:
Etappe 36 - vrijdag 23 juli 2010 van Neigem naar Sint-
Pieters-Leeuw
Etappe 37 - zaterdag 24 juli 2010 van Sint-Pieters-
Leeuw naar Drogenbos
Etappe 38 - zondag 25 juli 2010 van Drogenbos naar 
Brussel [Kerk van de Goede Bijstand]

Midden van de vorige maand september zijn we in 
de fase van de praktische realisatie van het Jacobs-
kerkenpad gekomen. Niet minder dan honderd 
leden van het genootschap zetten zich vrijwillig 
in om van het Jacobskerkenpad een unieke bele-
venis te maken. Daarbij zijn goede afspraken met 
elkaar, een goede coördinatie van onze gezamen-
lijke inspanningen en respect voor elkaars inzet erg 
belangrijk. Elke etappe heeft een verantwoorde-
lijke, die in vele gevallen rond zich een ploeg mede-
werkers heeft verzameld. Deze etappeverantwoor-
delijke is de drijvende kracht om de tocht langs 
‘zijn’ etappe van het Jacobskerkenpad in goede 
banen te leiden.
Op dit ogenblik zijn de etappemedewerkers druk 
in de weer om elke etappe concreet in te vullen. Ze 
zorgen voor gemeenschappelijk logies, waar je als 
deelnemer na aankomst een slaapplaats zal aange-
boden worden, met uiteraard ook voorzieningen 
zoals douches en toiletten. In heel wat aankomst-
plaatsen bieden onze leden-vrijwilligers ’s avonds 
ook een gemeenschappelijke pelgrimsmaaltijd aan, 
en ‘s morgens voor het vertrek een ontbijt. Waar dat 
niet het geval is, zullen zij u verwijzen naar plaatse-
lijke eethuizen en winkels.
Maar daar eindigt het niet. Op heel wat etappes zijn 
er tijdens de tocht en/of na aankomst verschillende 
activiteiten gepland, waaraan je als pelgrim kunt 
participeren. Zo zijn er op verschillende plaatsen 
concrete plannen om een bronzen Jacobsschelp die 
in de richting van Compostela wijst in de stoep voor 

de Jacobskerk te plaatsen. Die zal dan ingewijd wor-
den op het moment dat de etappe deze Jacobskerk 
aandoet. Waar mogelijk zal er op die plaats ook een 
wegwijzer onthuld worden met de vermelding ‘San-
tiago xxxx km’. Afhankelijk van de etappe voorzien 
de medewerkers nu eens in stadsrondleidingen, 
dan weer in museumbezoeken, of misvieringen, 
een getuigenis van een pelgrim of nog andere acti-
viteiten, waaraan je als stapper kan deelnemen.
Een vanzelfsprekend belangrijke taak van de etap-
pemedewerkers is het verkennen van de etappe-
route en het opmaken van een etapperoutegids, zeg 
maar het ‘road book’ voor de stappers. Tijdens de 
maand oktober 2009 lopen de etappemedewerkers 
‘hun’ etappe en maken op basis daarvan een staps-
gewijze wandelgids. In mei 2010, enkele weken voor 
de effectieve start van Jacobskerkenpad, zullen ze 
nog eens een controle doen van de etappe om te zien 
of de aanwijzingen nog kloppen met de dan actuele 
toestand van het traject.

We zijn nu bezig om al deze bovengenoemde zaken 
etappe per etappe te verzamelen op een etappefi-
che. Deze bevat alle gegevens, die je als deelnemer 
nodig hebt om een specifieke etappe te stappen: 
de contactgegevens van de etappeverantwoorde-
lijke, de gemeenschappelijke logiesplaatsen met 
details over de aanwezige faciliteiten, aangeboden 
maaltijden en georganiseerde activiteiten; ook een 
lijst van alternatieve maar wel door de deelnemer 
zelf te reserveren logiesmogelijkheden  wanneer je 
geen gebruik wenst te maken van de aangeboden 
gemeenschappelijke logies. Als er zich een Jacobs-
kerk op je etappe bevindt, zullen de plaatsgegevens 
ervan ook op de etappefiche terug te vinden zijn, 
met vermelding of de betrokken kerk normaler-
wijze open of gesloten is, de openingsuren, en bij 
wie je de sleutel kan krijgen wanneer je voor een 
gesloten deur staat.
Tenslotte bevat elke etappefiche de onmisbare wan-
delroutegids met aanwijzingen en kilometerstan-
den. Er zal ook een korte beschrijving te lezen zijn 
van wat die specifieke etappe voor de pelgrim in 
petto heeft. Dat kan informatie over zaken onder-
weg zijn in relatie tot Sint-Jacob, uiteraard de ver-
melding van de Jacobskerk als die er is op het traject, 
over het landschap, het type wandeling, het type 
wegen, de bezienswaardigheden,…
In de volgende De Pelgrim nr. 99 van december zal 
nog bijkomende informatie te vinden zijn over het 
Jacobskerkenpad en zullen we in detail meedelen 
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welke informatie er precies op de etappefiche te 
vinden is en hoe ze te gebruiken. Vanaf dan zal je 
ook elke etappefiche kunnen bekijken en down-
loaden op de webstek van ons genootschap. Je zult 
vanaf dat moment ook kunnen inschrijven om een 
of meer etappes of, waarom niet, het hele Jacobs-
kerkenpad te stappen. Voor de niet-gebruikers van 
het internet zal er bij voornoemde De Pelgrim nr. 
99 een inschrijvingsformulier ingesloten worden. 
Voorwaarde tot deelname aan het Jacobskerkenpad 
is dat je lid bent van ons genootschap. Gezinsleden, 
die op hetzelfde adres wonen, mogen uiteraard ook 
meestappen met het lid. Zeker uitkijken naar de 
volgende De Pelgrim dus.

Hugo Frederix
Coördinator Jakobskerkenpad
hugo.frederix@telenet.be

 Ǚ Regionale werking

REGIO NOORDERKEMPEN 

Santiagoquiz 20-11-2009 20.00 uur

Op vrijdag 20 november organiseert deze regio een 
“Santiago-quiz”.
Alles wat met de pelgrimage en de Camino te 
maken heeft komt aan bod.
Er wordt gespeeld in ploegen van vier, ter plaatse 
kunnen er nog ploegen gevormd worden.
Deze avond heeft plaats in zaal Trefpunt, Statielei 9 
te 2920 Kalmthout en begint om 20.00uur.
Zoals op alle activiteiten van alle regio’s zijn alle 
leden van het genootschap welkom.
Buiten enkele voetreizen richting Santiago zijn er 
mooie prijzen te winnen.
Graag inschrijven voor 15 november via e-mail 
regionoorderkempen@compostelagenootschap.be 
of bij Annemie Vanderschoot  03/ 605 60 09
Deelname : donativo

 Ǚ Over en weer

Driedaagse pelgrimstocht naar Sint-Jacobus 

Roermond

De Broederschap van St.- Jacobus de Meerdere te 
Roermond organiseert een driedaagse pelgrims-
tocht naar Sint-Jacobus Roermond op 7, 8 en 9 mei 
2010. De tocht vindt plaats onder auspiciën van 
het Nederlands Genootschap van St.- Jacob en het 
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela. 

Monseigneur Wierts, bisschop van Roermond, is 
beschermheer

Doelstellingen zijn:
 – zichtbaar maken van de oude historische 

Jacobswegen als Europees Cultureel Erfgoed;
 – reünie voor oud-pelgrims en zij die kennis en 

ervaring willen opdoen voor hun aanstaande 
pelgrimstocht;

 – ervaren van de onderlinge verbondenheid en het 
unieke karakter van het pelgrimeren.

Het pelgrimspad voert door het prachtige Zuid- 
en Midden-Limburgse landschap in Nederland en 
Belgie waarbij ook Duitsland aangedaan wordt. 
Het gaat over het oude Jacobspad vanaf Houthem 
St.- Gerlach via Maaseik naar Roermond, waarbij 
bijzondere met Jacobus verbonden monumenten 
bezocht worden. Beschrijving van de route in de 
rijk geillustreerde wandel/fietsgids “Jacobspad” 
historische pelgrimswegen tussen Maas en Rijn 
ISBN nummer 3-7616-1674-0 
Dagafstanden zijn resp: 25-20-26 km. 
Kosten: € 115 per persoon (€ 130 incl. voornoemde 
gids “Jacobspad”)  te voldoen bij inschrijving. Inbe-
grepen zijn alle overnachtingen met ontbijt, maal-
tijden, lunchpakketten behalve het lunchpakket 
voor de eerste middag en eigen drankjes.  Inclusief 
is ook een verzekering maar geen annulatieverze-
kering. De kosten van deelname zijn zo laag aange-
zien het op non-profit basis georganiseerd wordt.
Inschrijven bij het secretariaat van de Broeder-
schap St Jacobus   Ben Brader, Kessenicherweg 2 
6017 AA Thorn ; email benbrader@hetnet.nl ofwel 
info@stjacobspad.nl. Ontvangst van het bedrag 
geldt als bevestiging van inschrijving. Het aantal 
deelnemers is beperkt, de volgorde van inschrijving 
is bepalend. Medio maart 2010 ontvangen de deel-
nemers een gedetailleerd programma. 
Betaling: overschrijving op rekening  IBAN: 
NL92RABO0184148146   BIC: RABONL2U van de 
Broederschap met vermelding “Pelgrimstocht mei 
2010”
Pelgrimspas: als aandenken wordt een originele en 
unieke op naam gestelde pelgrimspas uitgereikt. 
Informatie: www.broederschapheiligejacobus.nl of 
Bert Bremmers, +31 45 5411464, 
 bert.bremmers@hotmail.com
Jan Houben, +31 77 3982757, 
fam_houben@hotmail.com
Thom Kentgens, +31 475 350022, 
info@stjacobspad.nl 
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Recordaantal pelgrims in Compostela

Volgens de Galicische regering kreeg Santiago de 
Compostela tussen januari en juni 2009 het bezoek 
van 48 969 pelgrims. Dit is een stijging met 12% in 
vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar en 
het hoogste aantal tot nu toe voor een jaar dat geen 
heilig jaar is. Het bedevaartsbureau van Santiago 
gaat ervan uit dat dit jaar 140 000 pelgrims de Jaco-
busweg zullen afleggen, een nieuw record. Volgens 
aartsbisschop Julian Barrio wordt in 2010 wellicht 
voor het eerst de kaap van 200.000 pelgrims over-
schreden. Het vorige record waren de 179.000 pel-
grims, tijdens het Heilig Jaar 2004. De toeloop is 
ook economisch een meevaller, want de pelgrims 
zorgen voor 880 miljoen aan inkomsten.

Feest in Santo Domingo de la Calzada

Op tocht naar Santo Domingo de la Calzada en 
naar “El Santo” gaan we eerst even dag zeggen in 
Los Arcos, de albergue “waar Vlamingen thuis zijn”. 
Daarna stappen we verder met de gids van de pel-
grim “Voorzieningen”, het gele boekje opgesteld 
door Etienne Vanwonterghem en zijn vrouw Nelly. 
Via Sansol, Torres del Río, Viana, Logroño, Navar-
rete, Nájera, Azofra belandden we na een goede 
13000 stappen westwaarts in Santo Domingo de la 
Calzada. 
Daar wacht je een aangename verrassing. 900 jaar 
geleden stierf Santo Domingo (1019-1109) en daarom 
is 2009 een jubeljaar. Aan Domingo de la Calzada 
(“Verstraete”) , danken we de allereerste wegen en 
bruggen op de camino in een erg ontoegankelijk en 
moerassig gebied. 
Het is eigenlijk een dubbelfeest: viering van de 
patroonheilige en viering van 900 jaar La Rioja 
als open land (tierra abierta). Het motto luidt dan 
ook “La Rioja Tierra abierta. Pecado, Penitencia, 
Perdón”. Een tentoonstelling, ingedeeld in drie 
subthema’s zonde (pecado), boete (penitencia) en 
vergeving (perdón). geeft een overzicht van 900 jaar 
godsdienst, cultuur en geschiedenis 
Deze feestelijke viering is een uitmuntende gele-
genheid om La Rioja en zijn mensen beter te leren 
kennen. Het geheel wordt omkaderd door muziek, 
teksten, theater en wijnproeverij. Onder meer de 
sopraan Ainhoa Arteta zal optreden in de kathe-
draal. Deze bisschopskerk met een prachtig retabel 
en unieke pilaren waarop de stamboom van Jesse 
staat afgebeeld, kreeg recentelijk een nieuw orgel, 
naast vernieuwde verwarming en verlichting. Er 

zijn tevens voorzieningen voor digitale informatie 
in tekst, klank en beeld om onder meer het retabel 
van Damián Forment (°1480 Valencia +1540 Santo 
Domingo de la Calzada) beter in de kijker te zetten. 
TDM

Spaanse oproep voor hospitalero’s in 2010

De Spaanse vereniging, die zich met het reilen en 
zeilen van de pelgrimage naar Compostela bezig 
houdt, vreest in het heilig jaar 2010 een tekort aan 
hospitalero’s te hebben op de zeven camino’s die in 
Spanje naar Santiago de Compostela leiden.
Ze rekent immers, zoals bij elk heilig jaar, met een 
geweldige toename van het aantal pelgrimages 
naar het graf van onze apostel. Daarom doet ze een 
beroep op vrijwilligers uit alle landen om een beurs 
van hospitalero’s te vormen waaruit ze zou kunnen 
putten.
De enige voorwaarde is, het bewijs kunnen leveren 
dat de hospitalero de camino al gelopen heeft (Com-
postela).
Men moet zich ook bereid verklaren om ten minste 
zeven en ten hoogste vijftien dagen te presteren als 
koppel of als individu op een van de zeven Spaanse 
wegen die naar Compostela leiden.
De vergoedingen bedragen maximaal € 20 per dag 
en per persoon. Tijdens hun prestatie zijn de hospi-
talero’s verzekerd tegen ziekte en ongeval.
Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan 
humbertorodriguez@xacobeo.org 
Inschrijven kan bij Ignacio X. Rodríguez Eguibar. 
Avda Fernando de Casas Noyón, 38, Pavillón do 
Galitia. San Lázaro 15707 Santiago de Compostela. 
Tel 00 34 981 557 355 / fax 00 34 981 551 313.
De eventuele kandidaten dienen hoogstens drie 
mogelijke periodes en hun voorkeur op te geven 
waarop zij eventueel bereid zijn als hospitalero te 
werken. Het is duidelijk dat dit bericht niet bestemd 
is voor onze hospitalero’s die werkzaam zijn in Los 
Arcos want dat is onze eerste opdracht die nooit in 
gevaar mag komen. Tenzij die hospitalero’s in 2010 
nog een tweede periode wensen in te bouwen.
Maar het gaat vooral om al onze leden, die iets wil-
len teruggeven van wat zij zo rijkelijk gekregen heb-
ben gedurende hun camino en daarom in de boot 
wensen te stappen

Een CD van en voor het klooster van Irache

Het benedictijnerklooster San Salvador de Monte 
Irago heeft een CD met lofzangen op de Verrezen 
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Heer gebrand. De CD wil een trouwe weergave 
bieden van het geestelijk leven van de monniken. 
Via de verspreiding ervan hopen ze zoveel mogelijk 
mensen deelachtig te laten worden aan dit geestelijk 
leven. Tevens dient de opbrengst voor de materiële 
instandhouding van de abdij. Een CD kost € 17 en 
kan worden besteld per e-mail monteirago@gmail.
com met vermelding van het eigen adres. Je krijgt 
dan de CD toegestuurd. Betalen kan via overschrij-
ving op rekening Iban ES7320960005073359597604 
BIC/SWIFT CSPAES2LXXX

Govako fietst naar Compostela

Govaka, de reis- en bedevaartdienst van de KWB, 
organiseert in 2010 opnieuw 2 fietsreizen naar San-
tiago de Compostela. De eerste is een wielertoeris-
tentocht met vertrek in Leuven op donderdag 18 juli 
en terugkeer met het vliegtuig op maandag 2 augus-
tus. De 2314 km worden afgelegd in 15 etappen met 
dagafstanden tussen de 120 en 200 km tegen gemid-
deld 23 tot 25 km/uur.
De tweede is ook een wielertoeristenformule maar 
het gaat eerst met de trein tot Saint Jean-Pied-de-
Port (TGV tot Bayonne). De resterende 942 km 
worden gefietst in 7 etappen. Vertrek op zaterdag 25 
juli 2010, terugreis op zondag 1 augustus 2010. Tegen 
gemiddeld 20 tot 23 km/uur worden dagafstanden 
afgelegd tussen de 120 en 160 km. Het parcours 
loopt over mooie en rustige wegen op overwegend 
authentieke stukken van de pelgrimsroute. 
Alle info op www.govaka.be; meer info en optie op 
inschrijven bij KWB-Govaka, Lakensestraat 76 te 
1000 Brussel 02.210 88 49, govaka@kwb.be

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds steunt de 
werking van ons genootschap!

Het V&NZ biedt niet alleen alle voordelen van de 
andere ziekenfondsen maar het biedt meer. Daarom 
groeide het in 2008 met 6,5 % tot meer dan 80.000 
verzekerden.  Het blinkt uit met enkele opmerke-
lijke voordelen: terugbetaling van brillen en lenzen 
(zonder leeftijdsbeperking), alle vaccinaties en het 
lidgeld van uw sport- of fitnessclub. Naast de klas-
sieke aanvullende voordelen (buitenlandse zorgen, 
logopedie, ziekenvervoer, …) zijn er uitgebreide 
terugbetalingen voor alternatieve geneeskunde, 
jeugdkampen, orthodontie en voetverzorging. 
Zelfs de luiers van baby’s worden terugbetaald!
Leden/pelgrims die de steun aan ons genootschap 
van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds willen 
waarderen door een overstap te overwegen kunnen 

een vrijblijvend gesprek aanvragen met een verte-
genwoordiger uit hun streek. Voor een afspraak: 
hugo@morael.be of 03 666 11 33.

Workshop “Hedendaags pelgrimeren”

De  workshop “Hedendaags pelgrimeren” is bedoeld 
voor toekomstige pelgrims en mensen die geïnteres-
seerd zijn voor pelgrimstochten. Ilse Hendrickx ver-
telt over haar ervaringen en ze wil met haar publiek 
stilstaan bij het hoe, wat en waarom van een pel-
grimstocht. De avond is luchtig opgevat en wordt 
gekleurd met veel foto’s, getuigenissen en materiaal. 
Alle geïnteresseerden zijn welkom, ook zij die nooit 
van plan zijn om een lange voettocht te maken. 
Er is voldoende tijd uitgetrokken om persoon-
lijke vragen te stellen aan de aanwezige pelgrims.  
Ilse Hendrickx mag zich ondertussen een erva-
ren wandelaar noemen. Zij liep tweemaal te voet 
naar Santiago de Compostela, één keer vanuit St.-
Jean-Pied-de-Port (Frankrijk) en één keer vanuit 
Logroño (Spanje). Daarnaast ondernam ze een pel-
grimage van Firenze naar Assisi in de voetsporen 
van St.-Franciscus.
De workshop zal plaatshebben op donderdag 3 
december om 19.00 uur in een lokaal in het centrum 
van Leuven. Inschrijven kan telefonisch  0486 993 
173 (Ilse Hendrickx) of mailen naar ilse@kadelink.
be  Deelnemingsbijdrage: donativo.

Nieuwe gîte te Ornacieux

Jan Verstraete signaleert de opening van de nieuwe, 
pelgrimsvriendelijke gîte Moulin Piongo, 1396 Che-
min du Marais in Ornacieux op de weg van Genéve 
naar Le Puy.

Mijn virtueel Vlaanderen

Op zondag 20 mei 2007 ontvingen Fons Mees, 
Ray Dart en Luc Beniest in het kerkje van Doel 
de pelgrimszegen voor een tocht naar Santi-
ago, die in het teken stond van de dreigende ver-
dwijning van het polderdorp. Zij lieten het daar 
niet bij maar reiken thans een reddingsvoorstel 
aan in hun boek “Mijn virtueel Vlaanderen”. 
Dit werk zal worden gepresenteerd op de boeken-
beurs die plaatsheeft te Antwerpen van 31 oktober 
tot 11 november 2009, in de stand van de uitgeverij 
“Abimo”. Daar wordt het te koop aangeboden tegen 
€ 14,95. Op vertoon van hun lidkaart wacht de leden 
van het Vlaams Genootschap van Santiago de Com-
postela nog een verrassing. (Mededeling Raf David) 
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Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

Pelgrimssteen in ’t Wielhof  te Hingene

Francis Peeters en zijn echtgenote Mieke De Rauw, 
beheerders van ’t Wielhof in Hingene, zijn op stap 
naar Compostela. Ze doen dat in trajecten.  
Op zondag 11 oktober 2009 hebben ze, in gezelschap 
van een 20-tal sympathisanten waaronder verschei-
dene pelgrims, een pelgrimsteen “geplant” in het 
Wielhof.  Enkele pelgrims hebben boeiend en met 
hart en ziel verteld over hun belevenissen tijdens de 
tocht.
De steen werd ingewijd door pastoor Patrick. 
Vooraan in de steen staat een blauwe tegel met 
gele schelp en achteraan is een typisch camino-
kruis gebeiteld. De steen wil een baken zijn, een  
wegwijzer.  Vanaf nu bieden Francis en Mieke ook 
logement aan  pelgrims.

Wielhof, V. De Witstraat 44A, 2880 Hingene,  
wielhof@skynet.be 

Overlijden

Liza Custers, geboren op 7-5-1933 te Bree, is overle-
den te Hasselt op 8-10-2009. De uitvaartliturgie had 
plaats op 14-10-2009 te Bree. Op haar overlijdensbe-
richt staat haar lidmaatschap van ons genootschap 
en tevens ons logo vermeld. Wij bieden de getroffen 
familie onze deelneming aan.

 Ǚ Zoekertjes

Wies Daems, alois.daems@telenet.be, uit de omge-
ving van Lier zoekt een of meer fietsmaten voor 
een tocht naar Compostela volgend jaar in augus-
tus/september of desnoods juni 2010. In 2001 is hij 
al eens tot daar gereden, op 18 dagen. Ter gelegen-
heid van zijn pensionering volgend jaar wil hij het 
nog eens heel rustig overdoen. Hij is dan 63 jaar en 
zoekt rustig gezelschap met veel tijd en belangstel-
ling voor wat onderweg te zien is. Liefst overnach-
ten in hotel of pension of refuge, campings kan ook 
wel, op voorhand af te spreken.

Andrea Mommaerts, Heidestraat 31, 3080 Tervu-
ren, zoekt een tochtgenoot (liefst vrouw) om van 
Duisburg-Tervuren naar Compostela te stappen. 
De te volgen route wordt samen bekeken. Andrea 
staat in het onderwijs en zou in 2011 vanaf de paas-
vakantie “verlof zonder wedde” nemen om van 15 
april tot eind juli naar Compostela te stappen. Geïn-
teresseerden kunnen mailen naar a.mommaerts@
fulladsl.be 

Hans van der Linde, Lavengang 6, NL-5131 GE Alp-
hen HLinde@bswbedrijven.nl wil medio april 2010 
met een ligfiets naar Compostela. Hij heeft geen 
ervaring met dit rijtuig in de bergen. Kan iemand 
hem ter zake nuttige info geven?



VLAAMs genootscHAp VAn sAntiAgo De coMposteLA
terugkomdag voor pelgrims en thuisgebleven partners, 28-11-2009

inschrijvingsformulier
tegen uiterlijk donderdag 19-11-2009 te bezorgen bij Toon en Mia Cornelis - Lanckriet, Patrijzenweg 19, 

8200 Brugge (per post) of als bijlage bij e-mail  naar activiteiten@compostelagenootschap.be

 

pelgrim thuisgebleven partner

naam en voornaam

naam en voornaam

straat en huisnummer

postcode en gemeente

Lidnummer

Activiteit Ja neen Ja neen
Aankruisen wat van toepassing is

1.  Voormiddag: spirituele boswandeling voor 
de pelgrims

2.  Voormiddag: interactief panelgesprek voor 
thuisgebleven partners

3.  Voormiddag: voor wie niet deelneemt aan 
1. of 2.: praatsalon met koffie en thee 

4.  namiddag: babbel en weerzien bij pot en 
pint in café De Ware Jacob 
(drank ter plaatse te betalen)

Deelname aan de ganse dag of alleen 
’s voormiddags of alleen ’s namiddags kost 
€ 4,00 p.p.

… personen x  € 4,00 / persoon = € …

5.  De middaglunch (soep, brood, beleg, koffie 
en thee) kost € 13,00 / persoon … personen x  € 13,00 / persoon = € …

6.  Dvd ‘pelgrimszegen 2009 – Trek weg uit 
jezelf …’ … dvd’s x € 5,00 /dvd = € …

7.  overnachting (kamer met ontbijt; 
(lakens en toiletgerief meebrengen)
Prijs: eenpersoonskamer € 24,00, 
tweepersoonskamer (2 bedden) € 40

… eenpersoonskamer x € 24,00/kamer =
… tweepersoonskamer x € 40,00/kamer =

€ …
€ …

totaal te betalen: € …

Het totale bedrag wordt overgeschreven vóór donderdag 19/11/2009 op rekening 280-0562003-22 t.n.v. het Vlaams Genootschap 
van Santiago de Compostela, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen. (Voor betalingen vanuit het buitenland: IBAN = BE 06 280 0562003 
22 en BIC = GEB A BE BB).

Datum en handtekening


