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Kalender

Zie ook www.compostelagenootschap.be

2-2  Regio Noorderkempen, Tweede pel-
grimsavond

27-2 Pelgrimszegen, Zevenkerken/Brugge
26-3  Regio Schelde-Leie, Avond met en over 

Oikonde, Nazareth
27-3 Jaarlijkse Alg. Vergadering, Mechelen
27-3  Regio Schelde-Leie, Avond met en over 

Oikonde, Kuurne
17-4 Infonamiddag, Mechelen
18-4 Regio Brugge, Wandeling Uitkerkse Polders
18-6 tot 25-7  Etappetocht Jacobskerkenpad
29-5  Regio’s Noorderkempen en Antwerpen, 

Rondleiding Sint-Jacobskerk Antwerpen
8-7  Regio Gent, inhuldiging Sint-Jacobsschelp, 

Gent 
25-7 Feest van St.-Jacob, Brussel.
2-10 Regio Gent, Interior pelgrimsevocatie
30 en 31-10 Pelgrimstreffen, Mechelen
20-11 Infonamiddag, Brugge
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 Ǚ Raad van bestuur

BeTALInG BIJdRAGe 2010

De meeste van onze leden hebben reeds hun lidmaat-
schap voor 2010 geregeld. Voor een kleinere groep staat 
de betaling nog open. Mogen we die leden verzoeken snel 
€ 25 over te maken op rekening 280-0562003-22 (vanuit 
het buitenland 30 euro op IBAN: BE 06 280 0562003 22 
BIC:GEB A BE BB)? 
Bij niet-betaling moeten we tot schrapping overgaan en 
is deze HOLA helaas de laatste zending die je van jouw 
genootschap ontvangt. Dat wou je toch vast niet?
Een kort overzicht van een deel van ons aanbod in 2010:

 – Tot 31-1 geldt de speciale ledenprijs van 10 euro voor het 
nieuwe boek “Het eerste woord, overwegingen voor Santia-
gogangers” door Dirk Aerts. Na 31-1 wordt de ledenprijs 
12 euro + verzendingskosten. Prijs in de boekhandel 20 
euro.

 – Tot 28-2 geldt de speciale ledenprijs voor de CD “Jako-
bus”. Lees de recensie op pag. 13.

 – in maart het dubbelnummer 100 van De Pelgrim (160 
blz).

 – van 18-6 tot 25-7 het jakobskerkenpad
 – op 25-7 het feest van St.-Jakob in Brussel met “25ste ver-

jaardagsreceptie” in de gotische zaal van het stadhuis 
op de Grote Markt

 – op 30 en 31-10 het tweedaags Pelgrimstreffen in Meche-
len.

JACOBSFIeTSROUTe

Natuurlijk worden in het kader van ons zilveren jubileum 
ook de fietsers niet vergeten. Voor hen is een Jacobsfiets-
route uitgewerkt, die alle Vlaamse Sint-Jacobskerken 
aandoet. Als begin- en eindpunt werd de Bijstandskerk 
van Brussel gekozen maar aangezien de route een lus 
vormt, kan op elk punt worden gestart en geëindigd. Het 
traject is in totaal een 700 km lang. Het steunt hoofdza-
kelijk op het beproefde systeem van de fietsknooppunten 
maar er is ook een beschrijving bijgevoegd die het rijcom-
fort verhoogt. Er is gestreefd naar een combinatie van 
pelgrims ervaring en natuurbeleving.
Thans wordt de laatste hand gelegd aan het routeboek en 
wordt nog uitgemaakt hoe het precies kan worden aan-
geschaft. In het verenigingsnieuws van De Pelgrim van 
maart vind je alle nuttige info. Wij verwijzen ook naar 
onze webstek voor de recentste stand van zaken.

nIeUWe Cd VAn PAndORA & ULTReYA

Dat er vele muzikaal begaafde pelgrims in ons genoot-
schap zijn is allang geweten.

Bij de meest bekende zijn zeker Martina Diessner en 
Peter Van Wonterghem (inderdaad zoon van).
Het integrale programma dat zij voorstelden op onze 
herfstontmoeting in Brugge op 17 oktober is nu voor onze 
leden verkrijgbaar tegen een speciale lanceerprijs.
Lees in deze HOLA alleszins de bespreking van deze CD 
door ons lid Jan Van Mol.
Tot 28 februari kunnen onze leden inschrijven tegen de 
prijs van € 12,50, verzending inbegrepen.
Een bestelling bij verkoopdienst@compostelagenoot-
schap.be of een berichtje aan het secretariaat volstaan. 
Vanaf 1 maart wordt de CD opgenomen in de verkoop-
dienst; de prijs is dan € 15,75 voor leden en € 17 voor niet-
leden
Warm aanbevolen!

PREMIO ELÍAS VALIñA

Op vrijdag 20 november 2009 werd in Santiago de Com-
postela voor de veertiende maal sinds 1996 door de Xunta 
de Galicia de Premío Elías Valiña uitgereikt. Die wordt 
toegekend aan een persoon of erkende Jacobsvereni-
ging die zich op bijzondere wijze ingezet heeft voor de 
Camino. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro ver-
bonden. 14 verenigingen en 1 privé persoon hadden zich 
kandidaat gesteld. De internationale jury bestond uit 9 
leden, 4 ervan waren vertegenwoordigers van erkende 
Jacobsverenigingen. Deze laatste worden ieder jaar vol-
gens een beurtrol uitgenodigd. Samen met twee Spaanse 
waren dit jaar beide Belgische Jakobsverenigingen aan de 
beurt. Het Vlaams Genootschap werd vertegenwoordigd 
door Freddy Du Seuil en het Waals genootschap door Jac-
ques Degehet. Laureaat werd de Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago – Vía de la Plata uit Sevilla.
Een uitgebreider artikel over de figuur van Elías Valiña 
en over de naar hem genoemde prijs zal in 
De Pelgrim worden gepubliceerd. 

HISPAnOTICIAS en OnS GenOOTSCHAP

Hispanoticias is de digitale gids van de Spanjaarden in 
België. Namens het Genootschap stuurde Freddy Du 
Seuil, die met een Spaanse getrouwd is, naar info@his-
panagenda een aankondiging van ons Jacobskerkenpad 
en de etappetocht. Tevens schetst hij daarin een beknopt 
beeld van de Sint-Jacobsgenootschappen in de Lage Lan-
den, waarvan het Vlaams Genootschap de voortrek-
ker was. In Spanje zijn de “Países Bajos” (Lage Landen, 
Nederlanden) nog steeds een vertrouwd begrip. “Onze” 
keizer Karel is evengoed hun “emperador” en de Zui-
delijke Nederlanden maakten tot 1713 deel uit van het 
Spaanse Rijk. Die geschiedenis is voor de meeste Span-
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jaarden duidelijker dan de huidige toestand. Men kan 
zich voorstellen dat het onderscheid voor een Spanjaard 
niet altijd makkelijk is met een Vlaams en een Neder-
lands genootschap waarvan de voertaal Nederlands is en 
een Belgisch genootschap dat Franstalig is. 

PeRSOnALIA

Nand Meuris, echtgenoot van Miet Van Duyse die verant-
woordelijk is voor de hospitalerowerking in Los Arcos, is 
overleden. Nand was geboren op 7 september 1929 te Tie-
nen en ging heen op 7 november 2009. 
Fernand Schevenels, echtgenoot van Annie Everaerts, 
geboren te Halle-Booienhoven op 10 januari 1929 is over-
leden thuis te Leuven op 19 oktober 2009.
Het Vlaams Genootschap van Compostela biedt zijn 
deelneming aan. 

 Ǚ Genootschapsactiviteiten

PeLGRIMSzeGen

Abdij van zevenkerken 27-2-2010

De eerste samenkomst van ons genootschap in 2010, na 
de infonamiddag in Neerpelt, is de pelgrimszegen op 
zaterdag 27 februari. Ter gelegenheid van het 25-jarig  
bestaan van het Genootschap gaan we voor die pelgrims-
zegen terug naar waar het allemaal begon: in de St.-
Andriesabdij van Zevenkerken bij Brugge.
Het wordt opnieuw een feestelijk gebeuren en voor alle 
aanwezigen is het steeds weer een ontroerend moment. 
De pelgrims onder ons die in de loop van 2010 op tocht 
vertrekken, worden, in een verzorgde  viering in de 
abdijkerk op weg gezonden: “ga nu, en bid voor ons in 
Compostela”.

Na de viering treffen we mekaar in het Merkenveld te 
Loppem, waar een warme maaltijd wacht. 

Programma
 – 10.00 uur pelgrimszegen in de abdijkerk
 – 11.30 uur naar Merkenveld, Loppem
 – 12.00 uur middagmaal
 – 13.30 uur (voor de liefhebbers) wandeling in de bossen
 – 15.00 uur lezing door Jan Verhaverbeke “Begijnen en 

begijnhoven: wegwijzers van de Lage Landen”
Einde uiterlijk om 17.00 uur

Praktisch
Deelname aan de pelgrimszegen is gratis. De warme 
maaltijd ’s middags (soep, voorgerecht, dessert) kost  
€ 15.00.
Tijdige inschrijving is noodzakelijk (zie formulier op de 

webstek of als bijlage bij deze Hola. Om organisatorische 
redenen worden de inschrijvingen definitief afgesloten 
op 20 februari 2010.

Reisweg 
Wie per auto komt neemt E40 uitrit 8 richting Brugge 
E403. Kruispunt met verkeerslichten voorbijrijden en 2° 
volgende kruispunt uitrijden richting Zedelgem via Tor-
houtsesteenweg. Circa 5 km verder rechts in een bocht 
wegwijzer “Abdij” volgen. 
Via E 403 doorrijden tot Kruispunt met Torhoutsesteen-
weg en de weg volgen zoals hiervoor beschreven.
E40 vanuit de kust: uitrit 7 Loppem rotonde links volgen 
richting Brugge tot aan de verkeerslichten, links volgen 
tot 2° volgende uitrit via Torhoutsesteenweg richting 
Zedelgem en verder zoals in 1e hiervoor. 

Openbaar vervoer
Er is geen busverbinding tussen het Station van Brugge 
en de abdij van Zevenkerken. Wel kan men bus 72 rich-
ting Zedelgem nemen en aan de halte Heidelberg afstap-
pen om dan circa 1 km te voet naar de abdij te lopen. Deze 
bus start op zaterdag aan de voorkant (kant stad) van het 
station op het uur + 10 op busperron 5, vanaf 8.00 uur en 
is aan de halte Heidelberg op het uur + 33’. Het is dan nog 
10’ stappen (richting Brugge) tot aan de abdij. Voor wie 
hiermee problemen zou ondervinden kan op voorhand 
een afspraak gemaakt worden om afgehaald te worden 
aan het station van Brugge. Deze vrienden kunnen dan 
na de Pelgrimszegen verder mee met hun chauffeurs naar 
Merkenveld voor de lunch en het middagprogramma. 
Vandaar neemt dezelfde bus 72 de treinreizigers mee 
terug naar het station te Brugge). Een tip: op aanvraag 
stopt de bus bij de terugrit aan de achterkant van het sta-
tion wat een tijdsbesparing van 5’ oplevert en een sterke 
inkorting van de weg naar de perrons.

Wie per auto komt neemt E40 uitrit 8 richting Brugge 
E403. Kruispunt met verkeerslichten voorbijrijden en 2° 
volgende kruispunt uitrijden richting Zedelgem via Tor-
houtsesteenweg. Circa 5 km verder rechts in een bocht 
wegwijzer “Abdij” volgen. 
Via E 403 doorrijden tot Kruispunt met Torhoutsesteen-
weg en de weg volgen zoals hiervoor beschreven.

JAARLIJKSe ALGeMene VeRGAdeRInG 

Mechelen, 27-3-2010

De jaarlijkse algemene vergadering van het Genootschap 
vindt plaats op zaterdag 27 maart 2010 te Mechelen. De 
algemene vergadering is samengesteld uit een honderd-
tal “effectieve” leden van het Genootschap. Zij ontvan-
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gen nog een aparte uitnodiging voor deze bijeenkomst.
Effectieve leden geven uitdrukkelijk te kennen zich voor 
het genootschap te willen inzetten. Kandidaten voor 
effectief lidmaatschap moeten zich voor 1-3-2010 schrif-
telijk melden bij de raad van bestuur van het Vlaams 
Genootschap van Compostela, Varkensstraat 6, 2800 
Mechelen of e-mailen info@compostelagenootschap.be
Een van de agendapunten van de jaarlijkse algemene 
vergadering van 27-3-2010 te Mechelen is de verkiezing 
van bestuurders. Effectieve leden kunnen zich kandidaat 
stellen voor een bestuurdersmandaat. Zulke kandida-
tuur moeten ten laatste op 19 maart zijn ingediend bij de 
raad van bestuur van het Vlaams Genootschap van Com-
postela, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen of via  info@
compostelagenootschap.be 

InFOnAMIddAG

Mechelen, 17-4-2010

Op zaterdag 17 april 2010 heeft in het Diocesaan en Pas-
toraal Centrum (DPC) te Mechelen waar ons secretari-
aat gevestigd is, de tweede infonamiddag van het werkjaar 
2009 plaats. Ten behoeve van nieuwe pelgrims behandelt 
een ervaren panel verschillende aspecten van de pel-
grimstocht naar Compostela en antwoordt op vragen. Er 
is een afzonderlijke zitting voor stappers en voor fietsers. 
Tevens is onze documentatie- en verkoopdienst aanwe-
zig.

Praktisch
 – aanvang om 14.30 uur, einde rond 17.00 uur
 – DPC, Secretariaat van het Vlaams Genootschap, Var-

kensstraat 6, 2800 Mechelen
 – De toegang is gratis
 – Vooraf aanmelden bij Toon en Mia Cornelis-Lanck-

riet, tel. 050 31 48 80 of via infodagen@compostelage-
nootschap.be

Bereikbaarheid met de trein
 – Station Mechelen-Centraal en vandaar lijnbus naar 

de Veemarkt of een kwartier te voet via Graaf van 
Egmontstraat, Bruul, Grote Markt, Veemarkt

 – Station Mechelen-Nekkerspoel en enkele minuten te 
voet (Keizerstraat, Veemarkt, Varkensstraat)

Met eigen vervoer
Op zaterdag gratis parkeren op de randparking Zand-
poortvest (ring) en vandaar te voet Zandpoortvest, Kei-
zerstraat, Veemarkt of in de ondergrondse betaalparking 
Sint-Maartenshospitaal (eveneens op de ring) en te voet 
Veemarkt, Varkensstraat. In de onmiddellijke nabijheid 
van het DPC is er een betaalparking onder de Veemarkt 
en onder de Grote Markt maar vooral deze laatste is op 

zaterdag vaak volzet. 

Met de bus
De meeste lijnbussen stoppen op de Veemarkt op korte 
afstand van het DPC

HeT JACOBSKeRKenPAd:  

de InSCHRIJVInGen LOPen BInnen 

etappetocht 18 juni – 25 juli 2010:

Stand van zaken
Voor alle 38 etappes is de wandelroutegids nu volledig 
uitgeschreven en zijn alle 38 routekaarten aangemaakt. 
Het volledige traject van het Jacobskerkenpad bedraagt 
nu 852,8 km. Gemiddeld is een etappe 22,4 km lang, 
waarbij de kortste etappe 12,4 km stappen is en de langste 
30,8 km. 
Op 27 van de 38 etappes hebben de etappemedewerkers 
hun voorbereiding tot in de puntjes afgerond. Op de 
overige 14 etappes ontbreken nog een aantal detailele-
menten, die in de komende weken zullen worden aan-
gevuld. We kunnen jullie verzekeren dat er overal logies, 
douches en toiletten zijn. In de meeste gevallen bieden 
de etappemedewerkers ’s avonds ook een gezamenlijke 
pelgrimsmaaltijd aan en een stevig ontbijt ’s morgens 
voor het vertrek. Ook de activiteiten, die tijdens en na 
de etappe door de etappemedewerkers worden georgani-
seerd, zijn uitgegroeid tot een interessant en gevarieerd 
gebeuren. Meer details hierover verder in dit artikel.
U kunt de stand van zaken heel precies volgen op de web-
pagina’s van ons genootschap. De informatie over het 
Jacobskerkenpad vind je onder ‘Jubileumjaar’ op de wel-
komstpagina. Alle detailinformatie van elke etappe vind 
je op de ‘afhaalpagina’, bereikbaar via deze link: http://
www.compostelagenootschap.be/default.aspx?id=449. 
Om deze pagina te bereiken dien je wel in te loggen, wat 
enkel voor leden mogelijk is. Het is belangrijk om in te 
loggen, zodat je van elke etappe ook de gedetailleerde 
etappefiche met ingesloten de routegids en de bijhorende 
etapperoutekaart kunt bekijken, downloaden en eventu-
eel uitprinten. 
Normalerwijze kan je inloggen via de welkomstpa-
gina van onze webstek www.compostelagenootschap.
be. Onderaan die pagina zie je twee witte vakjes. In het 
bovenste vakje naast de tekst ‘Gebruiker’ vul je jouw 
lidnummer in: de cijfers op je lidkaart vóór de schuine 
streep. In het witte vakje daaronder je paswoord. Op 
voorwaarde dat je dat paswoord zelf nooit veranderd 
hebt, is je paswoord de postcode van de stad/gemeente 
waar je woont. Daarna klik je daaronder op ‘Login’. 
Mocht het toch niet lukken om in te loggen, dan verwijs 
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ik naar het tekstje onder de witte blokjes, nl. ‘Hulp nodig 
om in te loggen?’
Ondertussen zijn de individuele webpagina’s van die 
etappes, waarop er zich een Jacobskerk bevindt, uitge-
breid met een korte beschrijving van de kerk. De teksten 
zijn van de hand van Freddy Du Seuil en ook bijna alle 
foto’s werden door hem gemaakt. De volledige tekst met 
foto’s zal in De Pelgrim nr. 100 verschijnen.
Een andere interessante toevoeging is de nieuwslijn van 
het Jacobskerkenpad. Als je op de hoogte wil gehouden 
worden over het laatste nieuws over het Jacobskerken-
pad, zoals aanvullingen op de etappefiches en andere 
weetjes, kan je dit nieuws consulteren via de volgende 
link: http://www.compostelagenootschap.be/default.
aspx?id=490. Op deze pagina kan je ook een gratis abon-
nement nemen op de nieuwslijn van het Jacobskerken-
pad. Dan krijg je automatisch een e-mail toegestuurd, 
telkens er een nieuw bericht op de nieuwslijn wordt 
gepubliceerd.

Inschrijvingen
Sinds 1 december kunnen onze leden inschrijven om deel 
te nemen aan het Jacobskerkenpad. Op 15 januari 2010 
stond de teller op om en bij de 20 stappers per etappe. Het 
overgrote deel ervan overnacht ook in het aangeboden 
gemeenschappelijke logies en gebruikt er de avondmaal-
tijd en het ontbijt. Meestal nemen ze ook deel aan de acti-
viteiten. We merken ook dat één op drie deelnemers het 
(quasi) volledige traject wil gaan stappen.
Zonder tegenbericht lopen de inschrijvingen tot 31 maart 
2010. De lezers, die een papieren HOLA in handen heb-
ben, kunnen het inschrijvingsformulier vinden als los 
blad in deze HOLA. De lezers met een elektronische 
HOLA (in e-mailvorm) kunnen terecht op de ‘afhaal-
pagina’ van het Jacobskerkenpad, bereikbaar via de 
link: http://www.compostelagenootschap.be/default.
aspx?id=449. Om deze pagina te bereiken moet je wel 
inloggen, wat enkel voor leden mogelijk is (zie hoger in 
dit artikel). Belangrijk! Na het inschrijvingsformulier 
geopend te hebben, sla je het eerst op je pc op, vb. op je 
bureaublad. Pas daarna begin je met het invullen van je 
gegevens en wensen op het formulier. Daarna stuur je het 
ingevuld inschrijvingsformulier terug als bijlage bij een 
e-mail aan jenny.leyssens@telenet.be. Je kunt het ook 
per post sturen aan het Jacobskerkenpad-secretariaat, p/a 
Jenny Leyssens, Schaapsweg 50, 3550 Heusden-Zolder.
Eens we je inschrijvingsformulier én je betaling hebben 
ontvangen, sturen we je een bevestigingsmail of -brief. 
Onze penningmeester heeft een aantal betalingen voor 
het Jacobskerkenpad ontvangen, waarvoor we nog geen 
inschrijvingsformulier hebben gekregen. Aan deze 

personen wordt een week na hun betaling persoonlijk 
gemeld dat hun inschrijving nog niet bij ons binnen is. 
We willen iedereen er op wijzen dat je pas ingeschreven 
bent wanneer we je inschrijvingsformulier én je betaling 
hebben ontvangen. Tot zolang sta je op een wachtlijst.
In de loop van de maand mei 2010 zullen alle ingeschre-
ven deelnemers een ‘Jacobskerkenpad stempelboekje’ 
toegestuurd krijgen.
We kregen ook een aantal vragen tot deelname van men-
sen en organisaties, die geen lid zijn van ons genootschap 
en ook geen inwonend gezinslid zijn. Deze vragen wijzen 
we vriendelijk af en geven de suggestie om lid te worden. 

Activiteiten
Zoals hoger gemeld, komen we terug op het zeer uitge-
breide aanbod aan activiteiten, die onze etappemedewer-
kers voor de deelnemers hebben klaargestoomd. Weinig 
kans dus dat jullie zich gaan vervelen na aankomst in de 
etappeplaats.

Op etappe 1 (Brussel – Duisburg) is er een bezoek aan de Sint-
Katharinakerk met de muurschildering (13de eeuw) van 
Sint-Jacob de Meerdere met de ontschorste twijg. Verder 
is er een kennismaking en samenzijn van de groep tij-
dens de eerste avond van de tocht.

Omdat etappe 2 (Duisburg – Leuven) een korte etappe is 
van slechts 13,5 km, hebben de etappemedewerkers in 
de namiddag wel zes activiteiten gepland, die elkaar 
tijdsgewijs netjes opvolgen: om 13.00 uur is er in de Sint-
Jacobskerk een voordracht(en) over haar bouwgeschie-
denis door specialist middeleeuwse architectuur David 
Mellaerts, daarna kan je aanpikken bij een stadswande-
ling, om 17.00 uur kan je de onthulling en inwijding van 
de bronzen schelp aan de Sint-Jacobskerk meemaken; om 
17.30 uur geeft kunsthistoricus Ivo Hermans een toelich-
ting over de lange geschiedenis van Santiago de Compos-
tela als pelgrimsoord; om 18.20 uur worden de deelne-
mers verwacht voor een paellamaaltijd; daarna is er om 
20.00 uur nog een kunstzinnig podiumevenement in de 
Sint-Jacobskerk.

Op etappe 3 (Leuven – Hoegaarden) hebben de deelnemers 
de mogelijkheid om de tv-mis in de Abdij van ’t Park bij 
te wonen, die om 10.00 uur begint en eindigt om 11.00 
uur. Wees tijdig aanwezig, want de deuren gaan om 9.55 
uur stipt dicht. In Hoegaarden aangekomen wordt er een 
pelgrimsstempel gegeven in de St.-Gorgoniuskerk. Voor 
de gelegenheid wordt ook de schatkamer geopend en kan 
je de klokkentoren beklimmen (voor wie nog de kracht 
heeft). Verder kan je een bezoek brengen aan de toontui-
nen van Hoegaarden. Sinds juni 1991 huisvest het 4 ha 
grote kapittelpark meer dan 20 thematuinen verscholen 
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tussen de eeuwenoude bomen van het Kapittelpark (vrije 
toegang). Tot slot worden de deelnemers ontvangen op 
het gemeenthuis.

Na etappe 4 (Hoegaarden – Attenhoven) is er een film te 
bekijken over de fietstocht van Herman Smets naar 
Compostela.

Op etappe 5 (Attenhoven – Sint-Truiden) is er een stadsbe-
zoek, waarbij het Begijnhof, het Festraetsuurwerk, de 
Abdijsite en de Minderbroederssite wordt aangedaan. 
Om 19.30 uur is er een misviering in de Sint-Jacobuskerk, 
met daarna de inhuldiging van de Jacobsschelp, met aan-
sluitend een receptie. Ook wordt er een pelgrimsstempel 
gegeven.

Na de aankomst van etappe 6 (Sint-Truiden - Tongeren) zal je 
je echt niet vervelen: je krijgt een pelgrimsstempel in de 
nieuw ingerichte pelgrimshoek in de basiliek van Tonge-
ren en je kunt er ook het pelgrimsboek tekenen; daarna 
kun je een stadswandeling maken aan de hand van ter 
beschikking gestelde folders, waarin voor de gelegenheid 
alles aangegeven is, wat met de Santiagopelgrimage te 
maken heeft; van 17.00 tot 18.30 uur klinkt er vanaf de 
beiaard caminomuziek; om 18u is er een viering met pel-
grimszegen en daarna eten we samen bij Poverello; voor 
deze maaltijd worden de pelgrims uit Tongeren, die al 
naar Compostela stapten, ook uitgenodigd.

Etappe 7 (Tongeren – Bilzen). Onderweg – 4 km buiten Ton-
geren – kan je het speciaal voor de deelnemers geopende 
romaans kerkje van Berg, deelgemeente van Tongeren, 
bezoeken. Tijdens de restauratie van 1984-1989 werden 
storende verbouwingen en aanpassingen weggewerkt. 
Verder tijdens de etappe kom je langs de Landcomman-
derij Alden Biezen, die op de pelgrimsroute naar Com-
postela ligt, en dus ook op de Via Limburgica van ons 
Genootschap. Hun permanente tentoonstelling in het 
onthaalcentrum besteedt aandacht aan het pelgrimeren. 
We worden er tevens vergast op een drankje. Na aan-
komst in Bilzen, een nog authentiek stadje aan de Demer, 
stelt het stadsbestuur om 17.00 uur een gids ter beschik-
king voor de geïnteresseerden om in een korte stadswan-
deling meer te weten te komen over de monumenten in 
het centrum (het stadhuis uit de 17de eeuw, de prachtig 
gerestaureerde neogotische Mauritiuskerk,…). En wie 
meegaat, krijgt nog een bonnetje om achteraf op één van 
de vele terrasjes rond de markt iets te drinken!

Na etappe 8 (Bilzen – As) kan je een bezoek brengen aan 
de beschermde stationssite van As, van waaruit je kunt 
treinritjes maken over het vroegere kolenspoor Water-
schei-As-Eisden. Verder kan je 31 m hoge replica van de 
boortoren bezichtigen, waarmee André Dumont in 1901 

de eerste steenkool in Limburg ontdekte, en tenslotte het 
gedenkmonument zelf van deze geoloog-pionier.

De etappemedewerkers van etappe 9 (As – Maaseik) voor-
zien in de inwijding van een bronzen Jacobsschelp in 
de stoep van de Sint-Jacobskerk, samen met de inhuldi-
ging van een houten wegwijzer ‘Santiago 2411 km’ door 
de stad Maaseik. Verder een bezoek aan het Regionaal 
Archeologisch Museum en Apotheekmuseum en aan het 
John Selbach Museum met zijn unieke collectie van 400 
speelpoppen en schilderijenverzameling.

Na etappe 11 (Houthalen-Oost – Eversel) is er een eucharistie-
viering met pelgrimszegen in de Sint-Jacobskerk. Daarna 
volgt de inwijding van de Sint-Jacobsschelp bij de ingang 
van de kerk en de inhuldiging van een wegwijzer naar 
Santiago.

Na etappe 12 (Eversel – Diest) heeft de etappeverantwoor-
delijke in samenwerking met de dienst Toerisme van de 
stad Diest gezorgd voor een speciale eenmalige opening 
van ‘de Gulden Maene’, het geboortehuis St.-Jan Berch-
mans. Tevens is er een uitzonderlijke avondopening van 
de Allerheiligenkapel.

Na de relatief korte etappe 15 (Mechelen – Lier) van 16,5 km 
heeft er om 16.00 uur een stadsbezoek plaats onder lei-
ding van een stadgids, met aansluitend de plaatsing van 
de Jacobsschelp in de stoep vóór de St.-Jacobskapel. Om 
18.00 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Jacobska-
pel.

Tijdens de doortocht van etappe 16 (Lier – Brasschaat) in 
Borsbeek huldigt de kerkraad om 10.00 uur een Sint-
Jacobusbeeld in (van de bekende beeldhouwer Anton 
Luyckx), dat zal geplaatst worden aan de hoofdingang 
van de kerk. Ook zal op die dag de Sint-Jacobsschelp mee 
ingewijd worden.

Na etappe 17 (Brasschaat – Kapellen) wordt er aan de Sint-
Jacobskerk een Jacobsschelp ingewijd en een Santiago 
wegwijzer onthuld. Aansluitend is er om 18.00 uur een 
eucharistieviering.

Na etappe 18 (Kapellen – Antwerpen) hebben de etappeme-
dewerkers een aantal activiteiten op papier staan, maar 
die zijn nog in voorbereiding: het inhuldigen van een St.-
Jacobsschelp en een Santiagowegwijzer aan St.-Jacobs-
kerk, het inlopen van een Jacobswandeling, de opening 
van een pelgrimsherberg, de doortocht van de estafette 
Europa Compostela 2010 en het inlopen van de Via Bra-
bantica. Vermoedelijk zullen niet alle activiteiten kun-
nen worden gerealiseerd.

Na etappe 19 (Antwerpen – Kemzeke) is er een plechtige 
inhuldiging van een Jakobsschelp aan de kerk van Sint-
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Jacob de Meerdere, gevolgd door zegening met de reli-
kwie van de H. Jacobus. Vanaf 19.00 uur, en daarna elk 
half uur, zijn er rondleidingen in de Sint-Jacobskerk, met 
tevens een tentoonstelling van de plaatselijke Sint-Jacob-
memorabilia. 

Tijdens etappe 20 (Kemzeke – Wachtebeke) kan er onder-
weg een bezoek worden gebracht aan de Sint-Filippus en 
Jacobuskerk te Koewacht (Belgische zijde), uitzonderlijk 
geopend op de dag dat het Jacobskerkenpad passeert. Van 
11.00 uur tot 13.00 uur brengt Willy Genbrugge er poë-
zie (Piedras Silenciosas). Er kan ook een bezoek worden 
gebracht aan de Sint-Filippus en Jacobuskerk te Koewacht 
(Nederlandse zijde), eveneens uitzonderlijk geopend op 
de dag dat het Jacobskerkenpad passeert. Thomas Rubico 
& Co brengen er van 14.00 tot 16.00 uur een poëziepro-
gramma voor pelgrims die de kleine omweg maken. 
Poëzie in de echte caminosfeer, afgewisseld met instru-
mentale muziek (gitaar, viool,…). ’s Avonds in de etap-
peplaats brengt Willy Genbrugge ‘Noches espirituales’, 
voor de liefhebbers van ingetogen moment.

Na etappe 21 (Wachtebeke – Gent) wordt er aan de Sint-
Jacobskerk te Gent een Jakobsschelp ingehuldigd.

De activiteit na etappe 22 (Gent – Waarschoot) is een geza-
menlijke BBQ in een sfeertje a la Galicia.

Na aankomst van de etappe 23 (Waarschoot – Middelburg) 
is er een activiteit met een historische inslag. Middel-
burg is het eerste dorp in Vlaanderen dat in zijn geheel is 
beschermd als archeologische zone (sinds 2005). Middel-
burg werd omstreeks 1450 gesticht door Pieter Bladelin, 
een lokale Jacob van Artevelde. De kerk, het stadhuis, 
stadsomwalling en kasteel werden door hem gebouwd, 
en zijn na opgravingen nu te bezichtigen. Momenteel 
wordt een wandelcircuit met informatieborden gereali-
seerd.

In Brugge is er na de etappe 24 (Middelburg – Brugge) een 
gebedsviering en inzegening van de Sint-Jacobsschelp 
aan de kerk van Sint-Jacob de Meerdere. Onder leiding 
van een stadsgids start om 18.00 uur een bezoek aan de 
Sint-Jacobskerk te Brugge, gevolgd door een stadwande-
ling.

Na de erg korte etappe 27 (Groenhove – Gits) van slechts 12,4 
km zal in de namiddag een schelp voor de Sint-Jacobskerk 
in Gits ingehuldigd worden als onderdeel van nog andere 
activiteiten. Deze activiteit wordt opgeluisterd door het 
Jacobuskoor van Gits.

Tijdens etappe 29 (Diksmuide – Ieper) kan je een bezoek 
brengen aan de Sint-Jacobskerk van Sint-Jacobskapelle. 
Na de etappe is er om 19.00 uur een pelgrimszegen en 

de inhuldiging van een Jacobsschelp. Om 20.00 uur stipt 
kan je de Last Post bijwonen aan Menenpoort, een eer-
betoon aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.

Na etappe 30 (Ieper – Geluwe) plant het stadsbestuur van 
Wervik een ontvangst en receptie voor de deelnemers.

Na etappe 31 (Geluwe – Rollegem) is er in het kader van 
‘onGELOOFlijk Kortrijk’ een tentoonstelling op verschil-
lende plaatsen. De kerk van Rollegem wordt een moge-
lijke locatie (tentoonstelling + rondleiding in de kerk). 
Verder plant de etappeverantwoordelijke een lezing door 
een docent KULAK over het geschiedkundig onderzoek 
‘Kortrijk en Santiago de Compostela’. Beide activiteiten 
onder voorbehoud.

Na etappe 34 (Ronse – Geraardsbergen) heeft er een bezin-
ningsmoment plaats.

Na etappe 35 (Geraardsbergen – Ninove) kan een begeleid 
bezoek worden gebracht aan de voormalige abdijkerk.

Na etappe 36 (Ninove – Halle) is er een rondleiding in de 
basiliek en de stad Halle. De volgende ochtend is er een 
bezinningsmoment in de basiliek.

Na etappe 37 (Halle – Drogenbos) is er om 17.00 uur een rond-
leiding in het Felix De Boeckmuseum over leven en werk 
van de kunstenaar. Aansluitend drink en avondmaal in 
het museum.

Na de laatste etappe 38, eindigend in Brussel op het naamfeest 
van Sint-Jacob op 25 juli 2010, zijn er een aantal feestac-
tiviteiten gepland, waarover later precieze details zullen 
worden meegedeeld en waarvoor apart dient te worden 
ingeschreven.

 – 10.30 – 11.00 uur: welkomstkoffie in de buurt van de 
kerk van de Goede Bijstand, waar ook de stappers van 
deze etappe zullen toekomen.

 – 11.00 – 12.00 uur: dienst in de kerk van de Goede Bij-
stand.

 – 12.15 – 13.00 uur: aperitief of receptie.
 – 13.00 – 15.30 uur: lunch.
 – 15.30 – 16.45 uur: activiteit, vb. Jacobswandeling door 

Brussel.
 – 16.45 – 17.00 uur: afronding.

Hugo Frederix, 
Coördinator Jacobskerkenpad
hugo.frederix@telenet.be

SInT-JACOBSVIeRInG 

Brussel, 25 juli 2010

Mogen we al een sluier lichten van de Sint-Jacobsviering 
te Brussel op 25 juli? Waar de Jacobskerkenstappers aan 
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hun etappetocht begonnen, namelijk de kerk van Onze-
Lieve-Vrouw-Bijstand, daar begint het Brusselse feest.
De Jacobstappers die op 18 juni vertrokken zijn, met 
hopen we, veel tientallen die de laatste dagen zullen 
meestappen, komen aan rond 10.30 uur. Dan volgt de 
dankzeggingsmis in de Bijstandskerk om 11 uur. Mis-
schien mogen we daarna richting Grote Markt Brussel 
voor een feestzitting, wie weet?
En daarna eens samen gezellig eten, Brussel verkennen, 
napraten....
Hou zondag 25 juli vrij, het Compostelagenootschap 
viert maar eenmaal zijn zilveren jubileum!
Voor de Jacobsviering van 25 juli te Brussel zoeken we 
dringend enkele helpende handen, en dit vanaf 9.30 uur. 
Kan je zelfs maar een uurtje helpen, héél hartelijk wel-
kom. Frans Van Parijs, Rendries, 10 c, 1540, Herne- 02/396 
26 71  en 0495/120 650, frans_vanparijs@yahoo.fr

PeLGRIMSTReFFen 

Mechelen, 30 en 31 oktober 2010

Na de uitgave van het boek” Het eerste woord, overwe-
gingen voor Santiagogangers”, na het speciale driedub-
beldikke nummer 100 van De Pelgrim in maart, na het 
Jakobskerkenpad van 18-6  tot 25-7 en de viering van Sint-
Jakob op 25-7 in Brussel sluiten het feestjaar n.a.v. ons 
25-jarig bestaan af met een tweedaags “Pelgrimstreffen” 
in Mechelen op zaterdag en zondag, 30 en 31 oktober.
Het programma oogt veelbelovend en laat ruim de tijd 
voor ontmoetingen en uitwisseling van informatie. 
Verdere informatie volgt in De Pelgrim, HOLA en op de 
webstek.
Voor de inhoudelijke aspecten zorgt een werkgroep o.l.v. 
Dirk Aerts. Voor de praktische aanpak en voor alle ele-
menten van logistieke aard zoekt uw genootschap enkele 
vrijwilligers met organisatorische kwaliteiten. Een deel 
van de taken kan individueel worden uitgevoerd. Enkele 
vergaderingen met de hele werkgroep zullen plaatsheb-
ben te Mechelen. De inzet en beschikbaarheid bestrijken 
dus de periode februari/oktober 2010.
Het genootschap kijkt uit naar enkele kandidaten.

 Ǚ Regionale activiteiten

ReGIO BRUGGe 

Wandeling Uitkerkse polders 18-4-2010

Het Jacobskerkenpad staat voor de deur. Dus moeten we 
ons zeker trainen. Daarom juist biedt regio Brugge jullie 
een unieke gelegenheid om jullie spieren even te verwen-
nen en in een gezellige sfeer over wat ditjes en datjes te 
keuvelen. We kozen daarvoor de fantastische Uitkerkse 

polders. Die gaan er op zondag 18 april 2010 nog mooier 
uitzien.
We zouden samenkomen vanaf 10.00 uur in de zaal 
Forum, in de Kerkstraat te Blankenberge, waar jullie 
een dampende kop koffie zal aangeboden worden. Van-
daar vertrekken we om 10.30 uur naar Zuienkerke waar 
we, in het Boldershof, onze meegebrachte bokes opeten. 
We vertrekken er opnieuw rond 14.00 uur en zijn terug 
in de zaal Forum rond 17.00 uur waar ons een heeeer-
lijke BBQ wacht. Degenen die onze eerste poldertocht 
meemaakten weten waarover we spreken.
Inschrijvingen dienen te gebeuren op regiobrugge@
compostelagenootschap.be of telefonisch bij Mia en Toon 
op 050 31 48 80 vóór vrijdag  9 april. We vragen € 3 p/p 
voor hen die enkel de tocht willen meedoen en € 15 p/p 
voor hen die én tocht én BBQ willen meemaken. Het 
overeenkomstige bedrag kan overgemaakt worden op 
rekening 979-4260807-87 van Regio Brugge Patrijzenweg 
19, 8200 Brugge. Ik zou zeggen allen daarheen want het 
zijn amper zeventien kilometertjes in totaal.

Rik Vertongen

ReGIO GenT

Noteer alvast
 – Donderdag 8 juli: inhuldiging schelp Sint-Jacobskerk 

en randactititeiten
 – Zaterdag 2 oktober: INTERIOR een pelgrimsevocatie

ReGIO nOORdeRKeMPen 

Tweede Pelgrimsavond 2-2-2010

De regio Noorderkempen organiseert samen met de Sint-
Christoffelgilde uit Kalmthout de 2de pelgrimsavond. 
Deze avonden hebben steeds plaats op de 1ste dinsdag van 
de pare maanden. Toeval of niet, deze avond valt nu op 
dinsdag 2 februari: “Lichtmis”.
Maria Lichtmis, of Lichtmis, is de herdenking van het 
zuiveringsoffer dat Maria 40 dagen na de geboorte van 
Jezus moest brengen. Op Lichtmis worden traditioneel 
kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden voor 
de mis, vandaar de naam Lichtmis.
Ook traditioneel en misschien meer bekend is het om 
op die dag pannenkoeken te eten. Om deze traditie 
voort te zetten nodigen we jullie uit op een gezellige 
“pannenkoeken”avond! 

 – Waar: ’t Kaartershuisje, Dorpstraat 65, 2950 Kapellen
 – Aanvang: 20.00 uur

Om organisatorische redenen gelieve op voorhand in te 
schrijven per mail bij regionoorderkempen@composte-
lagenootschap.be of annemievanderschoot@hotmail.
com
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of telefonisch bij Annemie Vanderschoot: 03/605 60 09 
De pelgrimsavonden van dinsdag 6 april en 1 juni zul-
len eveneens beginnen om 20.00uur en hebben plaats in 
het Cultuurcentrum De Oude Pastorij (1ste verdieping), 
Dorpsstraat 45, 2950 Kapellen

ReGIO nOORdeRKeMPen en ReGIO AnTWeRPen 

Bezoek Sint-Jacobskerk Antwerpen, 29-5-2010

Op 29 mei 2010 brengen regio Noorderkempen en regio 
Antwerpen samen een uitgebreid bezoek aan de Sint-
Jacobskerk van Antwerpen, een van de vijf magistrale 
kerken van de stad. Ze bezit o.a. de grootste zolder van 
Antwerpen. Het is een kerk waarin meer dan 100 soorten 
marmer werden gebruikt, waarin Rubens begraven ligt 
enz. Onze gids is Rudy Mannaerts die een belangrijke 
studie over deze kerk publiceerde. 
Nadien volgt omstreeks 19.00 uur een pelgrimstafel met 
een menú del día in het restaurant Las Mañas, Ankerrui 
l, beter bekend als “de Spanjaard”.
Voor deze activiteit kan worden ingeschreven zowel 
alleen voor het kerkbezoek, of alleen voor de maaltijd of 
voor beide samen via regionoorderkempen@composte-
lagenootschap.be of via Annemie Vanderschoot 03 605 
60 09 en via regioantwerpen@compostelagenootschap.
be of via Hilde Van Ingelgom 0486 906 135
Het aantal deelnemers is beperkt, inschrijvingen worden 
genoteerd in volgorde van aanmelding.

ReGIO SCHeLde-LeIe 

nazareth 26-3 en Kuurne 27-3-2010

Wie op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela 
trekt, hoeft in principe alleen voor zichzelf te zorgen. 
In een heel andere situatie bevinden zich de begeleiders 
van OIKONDE, een vzw die instaat voor pleegzorg voor 
personen met een handicap en die ook hulp biedt aan 
jongeren in het kader van de bijzondere jeugdzorg. Naast 
aspecten zoals het opzoeken en begeleiden van pleeg-
gezinnen, zorgt Oikonde ook voor doorstromingshui-
zen en voor huizen voor langdurig verblijf. Een andere 
dienst vormt de begeleiding van jongeren naar Santiago 
de Compostela. Hoe het er in werkelijkheid allemaal 
aan toe gaat en over zijn ervaringen bij deze begeleiding, 
komt ons Luc Van Wassenhove, leraar aan het Groot Col-
lege te Leuven, vertellen. Er zijn twee locaties:

 – vrijdag 26 maart 2010 om 19.30 uur in het Parochiaal 
Centrum, Dorp 22 te Nazareth

 – zaterdag 27 maart 2010 om 19.00 uur in het Emmaüs-
huis (naast de St.Michielskerk) te Kuurne.

Deelname is gratis; een donativo is welkom om de kosten 
te dekken en Oikonde te steunen.

 Ǚ Terugblik

de TeRUGKOMdAG In een nIeUW KLeedJe

Op zaterdag 28 november 2009 had in La Foresta in Vaal-
beek de traditionele Terugkomdag van ons genootschap 
plaats. De organisatie lag in handen van de werkgroep spi-
ritualiteit die gekozen had voor een nieuwe aanpak op een 
nieuwe locatie.
De pelgrims en hun thuisblijvers van dit jaar hadden 
immers ter gelegenheid van de Pelgrimszegen een aantal 
thema’s aangereikt gekregen waarmee ze “op weg kon-
den gaan”. Nu wilde de werkgroep hen (en anderen) ont-
vangen na hun tocht en hen de mogelijkheid bieden om 
te vertellen over hun ervaringen rond diezelfde thema’s, 
zijnde afscheid nemen en loslaten, vertragen en onthaas-
ten, vereenvoudigen, verstillen en verwondering, ont-
moeting en verbondenheid, en tot slot de ontmoeting 
met Hem.
Na het onthaal met koffie werd in de grote zaal de opzet 
van de nieuwe terugkomdag uitgelegd. Er zou gewandeld 
worden in de bosrijke omgeving in kleine groepjes, waar-
bij elk thema ingeleid zou worden door een begeleider-
medepelgrim. Per thema werd gewisseld van wandel- en 
gesprekspartner. Omwille van het regenachtige herfst-
weer was voorzien dat de pelgrims die liever binnen ble-
ven, in een apart lokaal deze thema’s konden bespreken.
Na het gezamenlijk openingsmoment, ingeleid met 
muziek van de Pelgrimszegen, vertrokken dan vijf groe-
pen van twaalf pelgrims voor hun buitentocht. Slechts 
een tiental pelgrims verkozen met een begeleider deze 
thema’s te bespreken in een apart lokaal wegens het 
regenachtig weer. 
Nieuw dit jaar was ook het panelgesprek voor thuisblij-
vers over hoe zij de pelgrimstocht van hun partner had-
den ervaren. Opmerkelijk genoeg waren er, na de grote 
opkomst van de thuisblijvers bij de Pelgrimszegen, op 
de Terugkomdag maar drie deelnemende thuisblijvers, 
waaronder één man. 
Na de groepswandelingen kwamen we opnieuw samen 
bij koffie en thee en werd er gezamenlijk spiritueel afge-
sloten door de pelgrims en de thuisblijvers. Daarna wer-
den voor de pelgrims kort de ervaringen van de thuisblij-
vers verwoord.
Omdat overnachten in Vlaanderen voor pelgrims niet 
altijd eenvoudig is, werd van de gelegenheid ook gebruik 
gemaakt om de werkgroep Onderdak in Vlaanderen nog 
even in herinnering te brengen.
Na een dankwoord voor de begeleiders van de voormid-
dag, werden naar goede traditie de hospitaleros van 
Los Arcos bedankt voor hun inspanningen. Zij hadden 
ondertussen al voor het elfde jaar op rij in Spanje gezorgd 
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voor een zeer gewaardeerde opvang van pelgrims uit alle 
windstreken.
Na de gezamenlijke broodmaaltijd met warme soep, 
opende café De Ware Jacob zijn deuren.  Daar konden de 
deelnemers bijpraten over hun ervaringen, zowel van 
onderweg als van de voormiddag.  Na een uurtje werden 
de aanwezigen vergast op drie nummers gebracht door 
een medepelgrim op gitaar, waaronder een lied dat hij 
zelf geschreven had over zijn camino.  
Van de aangekondigde dvd van de Pelgrimszegen was 
wegens een ongelukkige samenloop van omstandighe-
den helaas nog geen exemplaar beschikbaar.  

ReGIO GenT 

Stadswandeling en bezoek St.-Jacobskerk

Op zaterdag 3 oktober stond de eerste echte activiteit van 
de regio Gent op het programma. Zowat 60 mensen had-
den zich aangemeld te participeren aan een stadswande-
ling in combinatie met een bezoek aan de St-Jacobskerk. 
Uiteindelijk daagden niet minder dan een 55-tal mensen 
op. Als vaste uitvalsbasis van de regio fungeerde het Sint-
Barbaracollege als vertrekpunt van de stadswandeling.  
Er werd besloten om in 2 groepen de stadswandeling te 
doen. Jules Van Wambeke, lid van de kerngroep Gent, 
had een route uitgestippeld waarbij de bekende ‘high-
lights’ van Gent zorgvuldig werden vermeden. Kleine 
stegen, doorgangen en minder bekende plekjes en monu-
menten werden in de aandacht gebracht. Zelfs voor een 
doorgewinterde Gentenaar viel er nog iets nieuws te ont-
dekken. Het Elisabethbegijnhof was voor sommigen een 
ware openbaring. In het graffitistraatje hadden enkele 
‘taggers’ zelfs aan ons gedacht: Jacob stond diverse malen 
in grote letters op de muren gespoten.
Aan de Sint-Jacobskerk stond Lutgart Huvenne, echtge-
note van historicus Marc Beyaert, ons op te wachten. Ze 
loodste ons via de sacristie naar de kerk. Marc Beyaert, 
archivaris van de Sint-Jacobskerk, had een kleine expo 
opgesteld in het koor. Ondanks zijn stemproblemen 
kon hij de toehoorders boeien met zijn gedegen, aange-
naam en kritisch exposé (zoals het een echte historicus 
betaamt). Hij vertelde ook over het verdwenen godshuis 
waar de pelgrims vroeger net buiten de stadsmuren kon-
den overnachten (ter hoogte van het huidig Godsham-
meke). Besluit van zijn betoog: er valt nog veel historisch 
onderzoek te verrichten in Gent. De sporen zijn, uitge-
zonderd enkele schilderijen, kunstvoorwerpen en glas-
ramen, zeer zeldzaam. Een ordonnantie van 1497 van de 
Broederschap van Sint-Jacobs, gegeven door aartshertog 
Filips de Schone, was één van de tastbare getuigenissen 
uit een ver verleden. Kijken mocht, aankomen niet!

Rond 16.40 uur begaf de groep zich terug naar de start-
plaats: het St-Barbaracollege, waar werd nagepraat en 
de nodige contacten voor de toekomst gelegd. Bij een 
goed glas Augustijn gaf Johan De Ridder wat meer uitleg 
omtrent het Jacobskerkenpad in onze regio. Een aantal 
mensen wilden al dadelijk inschrijven. 
Het was dus duidelijk dat de regio onder een goed 
gesternte was van wal gestoken. We hopen dat we verder 
op de steun en interesse van onze regiopelgrims (en daar-
buiten) kunnen blijven rekenen.

Johan De Ridder

 Ǚ Werkgroepen

HOSPITALeROS

Op 12 december van het zieltogende jaar 2009 kwam de 
oudste en grootste werkgroep van het Genootschap – op 
het Jacobskerkenpad na – tezamen in het Sint- Barbara-
college in de Savaanstraat te Gent. De hospitaleros had-
den er immers verzamelen geblazen. Na de welkomst-
koffie gingen we tuchtvol, zoals het in een college past, 
naar een klaslokaal waar meester Etienne, op verzoek 
van directrice Miet, het woord nam. Zo maar eventjes 
12.162 pelgrims werden in het voorbije werkjaar, in Los 
Arcos, ontvangen en verzorgd. Wat een gemiddelde 
dagelijkse bezetting van bijna 57 pelgrims betekent. Een 
topjaar dus!
Na het behandelen van de verschillende voorstellen van 
de hospitaleros en het geven van de stand van zaken 
i.v.m. de door de Junta van Los Arcos beloofde verbete-
ringen aan de albergue, werden de toekomstige taken 
van de werkgroep voor het werkjaar bekend gemaakt.
We starten in 2010 op 27 maart en gaan gewoon door tot 
eind oktober. De werklijst is te bekijken op de website 
van ons genootschap
Nadat de afscheidnemende hospitaleros in de bloeme-
tjes werden gezet werd er aangeschoven voor het lekkere 
middagmaal dat verzorgd werd door de keukenploeg van 
het college.
Hier past zeker een woord van dank aan Johan de Ridder 
en zijn regioploeg die als gastheer fungeerde. Ook aan 
het Genootschap voor de ontvangen geschenken en de 
uiterst gewaardeerde traktatie.

OndeRdAK In VLAAndeRen 

Logies langs Vlaamse pelgrimswegen

Het Vlaams genootschap viert zijn vijfentwintigjarig 
bestaan met onder meer de realisatie van vijf Vlaamse 
via’s voor Compostelapelgrims. Niet overal langs deze 
via’s is het logiesaanbod even groot. Soms is het zelfs erg 
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beperkt. Maar, wellicht kunnen pelgrims meer dan tot 
nu toe het geval is overnachten bij medepelgrims, bij 
leden van het Vlaams Genootschap?
Hoe dat in zijn werk gaat vind je op de website van het 
genootschap onder Op Weg/ Overnachtingen/Onderdak in 
Vlaanderen. 
Verantwoordelijk voor logies bij medepelgrims is René 
Sterckx, 02 767 10 87, onderdak@compostelagenootschap.
be. 
Een kort overzicht van de Via’s, van west naar oost.
1. De Via Brugensis loopt van Sluis via Hoeke en Damme 
naar Brugge. Verder naar de abdij van Zevenkerken, Tor-
hout, Lichtervelde, Gits, Roeselare, Menen, Rollegem 
en Pecq naar Doornik. Van Doornik loopt de route naar 
Sébourg (Valenciennes). 
2. Wie de Via Scaldea volgt start in Gent en volgt gewoon 
de Schelde om in Pecq aan te sluiten op de Via Brugensis.
3. De Via Brabantica start in Bergen-op-Zoom of in Breda 
(vanaf 2011) en loopt via Stabroek of via Kalmthout naar 
Kapellen. Verder via Ekeren naar Antwerpen, Borsbeek, 
Lier, Duffel en Mechelen. Een kortere route loopt recht-
streeks van Antwerpen via Mortsel naar Duffel. 
In Mechelen heb je de keuze. Of je loopt via Grimbergen 
naar Brussel en verder naar Halle en Nijvel. Of je wan-
delt van Mechelen naar Leuven en Hoegaarden om in 
Zétrud op de Via Monastica aan te sluiten.
Logiesproblemen zijn er onder meer duidelijk tussen de 
Nederlandse grens en Antwerpen (Stabroek, Kalmthout, 
Kapellen, Ekeren, Luchtbal). 
4. Wie de Via Monastica volgt kan al in starten in ’s Her-
togenbosch. Van daar wandel je naar de abdij van Postel. 
Van Postel gaat het langs de kanalen naar Balen-Hulsen 
en Meerhout naar de abdij van Tongerlo. Van Tongerlo 
naar Averbode en vervolgens naar Zichem en Diest, al 
dan niet via Scherpenheuvel. Van Diest via Kortenaken 
en Ransberg naar Budingen. Daar heb je weer de keuze: 
of via Zoutleeuw, Orsmaal en Hélécine naar Jodoigne. Of 
via Tienen en Hoegaarden naar Jodoigne. En verder naar 
Namen en Givet tot in Rocroi. 
5. De Via Limburgica loopt van Thorn naar Maaseik en 
verder door het Nationaal Park Hoge Kempen naar 
Alden Biezen en Tongeren. Van Tongeren gaat het rich-
ting Waremme en verder naar Eghezée waar pelgrims 
aansluiten op de Via Monastica. 
Meer informatie over de via’s vind je op de website van 
het genootschap. 
De routebeschrijvingen van de Via Monastica en de Via 
Brugensis plus de Via Scaldea verschijnen ten laatste in 
februari. De Via Brabantica iets later, de Via Limburgica na 
Pasen. 

PeLGRIMSPAden 

nieuw! 320 km pelgrimsroute!

Via Monastica
Er was een tijd dat Vlaanderen een witte vlek was op de 
Europese kaart van pelgrimswegen naar Santiago de 
Compostela. Drie jaar geleden besloot het Genootschap 
daar wat aan te doen. Tal van vrijwilligers meldden zich 
aan. Vier noord-zuidroutes met aansluiting in Neder-
land en Frankrijk werden uitgetekend. 
Zopas verscheen de eerste routegids, een gids voor de Via 
Monastica. Je kunt hem aanschaffen bij onze verkoop-
dienst (zie bericht hieronder)
De Via Monastica verbindt ’s Hertogenbosch (NL) met 
Rocroi (F), een afstand van 320 km. 
De naam van de route heeft alles te maken met een hele 
reeks (voormalige) norbertijnenabdijen langs de route: 
Postel, Tongerlo, Averbode, Hélécine en Leffe. 
Van Den Bosch loopt de route naar Vessem waar De Pel-
grimshoeve al jaren een trefpunt is voor pelgrims. Na 
Postel, Tongerlo en Averbode wandel je naar Diest of 
Scherpenheuvel en verder naar Zoutleeuw of Tienen. 
Van Zoutleeuw loopt de Via Monastica via Hélécine naar 
Jodoigne. Van Tienen via Hoegaarden naar Jodoigne. 
Dan gaat het in rechte lijn naar Namen en verder door de 
Maasvallei naar Dinant en Givet. In Aubrives verlaat de 
route de Maas. Via Hierges, Treignes, Olloy en Oignies 
bereik je tenslotte Rocroi.
De routegids, met topografische kaarten, brengt niet 
alleen een gedetailleerde wegbeschrijving maar besteedt 
ook uitgebreid aandacht aan jacobalia, aan natuur en cul-
tuur. Natuurliefhebbers komen volop aan hun trekken 
in grote Nederlandse heidegebieden en langs rivieren 
als de Grote Beerze, de Grote Nete, de Demer, de Gete en 
natuurlijk de Maas. 
De genoemde plaatsnamen hebben je al verteld dat het 
cultuuraanbod immens groot is: gotische kerken als de 
Sint-Jan in Den Bosch en de Sint-Leonardus in Zout-
leeuw, vestingen in Diest, Namen, Dinant, Givet en 
Rocroi, begijnhoven in Diest en Tienen, een bedevaart-
plaats als Scherpenheuvel, een parel van een dorp als 
Hierges, zoveel kapellen als uiting van een boeiende 
volksdevotie… Geen twijfel mogelijk, het wordt een 
boeiende tocht!
Naast een uitgebreide routebeschrijving vind je in de gids 
ook een pak praktische informatie, in de eerste plaats 
gedetailleerde, betaalbare logiesinformatie.
In Wallonië is de bewegwijzering beëindigd, in Vlaande-
ren wordt er volop aan gewerkt. De Werkgroep Pelgrim-
spaden opteerde voor een bescheiden bewegwijzering 
met het blauw-gele Compostelalogo. 
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VeRKOOPdIenST

Via Monastica 
 – 100 blz. 
 – 33 blz. kaarten, 1/50 000, 

in kleur
 – Prijs: 10 euro, leden 9 euro 

plus eventueel verzen-
dingskosten.

Te koop in het secretariaat, 
op zaterdag van 10.00 tot 16 
uur. (behalve Paaszaterdag, 
juli, augustus en de kerstva-
kantie). Of via de www.com-
postelagenootschap.be (verkoopdienst). 

Andere Via-gidsen
In februari verschijnt de gids Via Brugensis  & Via Scaldea 
(Sluis-Brugge-Doornik-Sebourg  met een variante vanuit 
Gent). Dezelfde maand of begin maart volgt de Via Bra-
bantica (Bergen-op-Zoom-Antwerpen-Mechelen-Brussel-
Halle-Nijvel en Mechelen-Leuven-Jodoigne). In april of 
mei de Via Limburgica.

Verdwenen en verschenen

Verdwenen uit onze verkooplijst:
 – Itvf 003 Wandkaart Camino Francés.

Wij zijn op zoek naar een modernere versie om in onze 
“winkel” op te nemen. Meer nieuws daaromtrent volgt 
later.

 – Gtv 010 Staproute – Kustroute
 – Itvf 008 Voorzieningen – Kustroute.
 – Itvf 009 Kaartmateriaal – Kustroute.

Deze drie werken – verzorgd door ons eigen genoot-
schap – hebben we moeten verwijderen daar ze niet meer 
“up-to-date” zijn. In het voorjaar verschijnt onze nieuwe 
uitgave “Voorzieningen Kustroute + Camino Primitivo”. 
Dit werkje bevat de recentste informatie i.v.m. overnach-
tingen, winkels, bankautomaten, … Het krijgt hetzelfde 
handige broekzakformaat als onze andere gidsjes.

Nieuw in onze verkooplijst:
 – Vtvf 010 Schelp in tin aan halsketting.

Het betreft dezelfde schelp als Vtvf 009, maar dan klaar 
om als hanger te dragen.

Voorlopig uitverkocht:
 – Gtv 037 Pelgrimeren zonder God. Herman Vuijsje is voorlo-

pig uitverkocht. Als we nieuws van de uitgeverij heb-
ben ontvangen, kunnen we dit boek weer opnemen in 
ons assortiment. We houden u op de hoogte.

Boekennieuws
Met dank aan “Op Weg”, het magazine voor wandelen 
en fietsen van Grote Routepaden.
Bij uitgeverij Conrad Stein verschenen in de reeks “Out-
door” enkele nieuwe Duitstalige pelgrimsgidsen. Het 
zijn wandelgidsen, maar de boeken bevatten ook tips 
voor de fietsers. Meer info op: www.conrad-stein-verlag.
de .

 – Deutschland Frankreich: Jakobsweg Speyer - Metz. 
Uitgave 2009 – 218 blz. – 30 kaarten – 18 hoogteprofielen 
– ISBN 978-3-86686-243-2 - € 14,90.
Al in de Middeleeuwen was de domstad Speyer een 
kruispunt van Duitse pelgrimswegen naar het Spaanse 
Santiago de Compostela. Eén daarvan voert in verschil-
lende varianten door Rijnland-Palts naar Lotharingen, 
een afstand van 250 tot 300 km, afhankelijk van de geko-
zen variant. De beschreven route is zowel voor pelgrims 
te voet als met de fiets bedoeld. 

 – Deutschland: Jakobsweg Via Colonensis. 
Uitgave 2009 – 154 blz. – 17 kaarten – 9 hoogteprofielen – 
ISBN 978-3-86686-241-8 - € 12,90.
Deze pelgrimsroute door de Eifel loopt langs een weg al 
door de Romeinen aangelegd maar die in de loop van de 
eeuwen in vergetelheid raakte en in de Middeleeuwen 
weer werd ontdekt. De Via Colonensis is bijna 300 km 
lang en voert van Keulen langs Prüm en Echternach 
naar Trier. De gids is bedoeld voor pelgrims te voet, maar 
geeft ook tips voor pelgrims die de route per fiets willen 
afleggen. 

 – Portugal Spanien: Jakobsweg Ostportugal – Via Lusitana von 
der Algarve nach Ourense. 

Uitgave 2009 – 313 blz. – 33 kaarten – 21 hoogteprofielen – 
ISBN 978-3-86686-230-2 - € 16,90.
Een aantrekkelijk alternatief voor de veel bekendere 
Camino Portugués van Porto naar Santiago de Compos-
tela. Deze route loopt door indrukwekkende, dunbe-
volkte gebieden, meerdere natuurparken, langs machtige 
rivieren als de Taag en de Douro en fascinerende bergge-
bieden. In Ourense sluit het traject aan op de mozarabi-
sche route (Via de la Plata). Met gedetailleerde routebe-
schrijving, varianten en veel praktische info. Omdat de 
route niet bewegwijzerd is en vaak door moeilijk terrein 
loopt, is ze eerder bedoeld voor ervaren pelgrims.

 – Bij de uitgeverij “Les Editions du Vieux Crayon” (zie: 
www.levieuxcrayon.com ) verschijnen de bekende 
gidsen Miam Miam Dodo. Ze bevatten alle mogelijke 
informatie i.v.m. overnachten, slapen, winkelen, … 
En ze worden elk jaar vernieuwd en weer uitgegeven.

 



¡Hola! 13
januari 2010

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

13

Zo zijn pas de edities 2010 verschenen van:
 – La Voie d’Arles: Arles, le Col du Somport, Puente La 

Reina.
 – La Voie du Puy: Le Puy-en-Velay, Saint-Jean-Pied-de-

Port.
 – El Camino Francés: Saint-Jean-Pied-de-Port, Santiago, 

Finisterre.
Deze gidsen kunnen niet besteld worden bij onze ver-
koopdienst, maar ze liggen wel ter inzage in ons secreta-
riaat en ze kunnen dus tijdens de zaterdagpermanentie 
geraadpleegd worden.

Tijdschriftennieuws
“Le Pecten” is het “Bulletin de l’Association Belge des 
Amis de Saint Jacques de Compostelle”, kortom het tijd-
schrift van onze Waalse pelgrimbroeders. Het verschijnt 
tijdens dezelfde maanden als onze “De Pelgrim”. Het ligt 
in ons secretariaat (Varkensstraat 6, 2800 Mechelen) en 
kan daar tijdens de zaterdagpermanentie ingekeken en 
gelezen worden.
Een grote greep uit de inhoud van het nr. 94 van decem-
ber 2009

 – Un autre regard sur le pèlerin et la … souffrance. Een reac-
tie op een artikel, verschenen in het vorige nummer.

 – Les mots pour le dire. Idem + de verklaring van enkele 
begrippen.

 – Huy, le chemin des coquilles. Beschrijving van het pel-
grimspad doorheen de stad + plannetje.

 – La démarche pèlerine. Enkele pelgrimsbeschouwingen 
door de deken van Huy.

 – Marcheur devenu pèlerin sur le chemin du nord. Verslag 
van een 80-jarige wandelaar die onderweg pelgrim 
werd.

 – Une rencontre inopinée. De schrijver ontmoet onver-
wacht de pelgrim die hem 5 jaar geleden heeft geïnfec-
teerd met het Caminovirus.

 – Sur le chemin de Compostelle. Ontmoetingen onderweg.
 – Solitude aux déserts. Enkele spirituele overpeinzingen 

tijdens het doorkruisen van de Meseta.
 – Les patronages de Saint Jacques. Een opsomming van 

plaatsen waarvan Sint-Jakob patroonheilige is (+ hun 
website).

Verenigingsnieuws:
 – Anniversaires des jumelages (26 et 27 septembre 2009) de Huy-

Belgique, Huy-Compiegne et Huy-Vianden (red.: dit zijn 3 
Sint-Jakobssteden).

 – Sortie pédestre jacquaire du samedi 3 octobre.
 – Journées Saint-Jacques à Haut-le-Wastia.
 – Colloque international: l’encadrement des pèlerins, du XIIe 

siècle à nos jours. Namur: 15 – 17 avril 2010.

 Ǚ Mededelingen

Cd “JACOBUS MUzIeK OP de WeG nAAR SAnTIAGO

Laten we met de deur in huis vallen: dit is een prach-
tige cd. Voor wie de Jacobsweg heeft meegemaakt  is er 
natuurlijk nog een dimensie meer: ergens herkent men 
zich  in deze oude muziek die treffend het wel en wee van 
de pelgrim onderweg weergeeft.
Al in het begin zetten de schalmeien vrank en zonder 
complexen de toon in de processiemars die sinds men-
senheugenis in Compostela wordt uitgevoerd.
Daarna beschrijft het mooi gezongen “Wer das Elend 
bauen will” wat de pelgrim nodig heeft voor hij vertrekt: 
“Zwei paar schuh die braucht er wohl ... ein breiten huth 
sol er han ...“ Hij moet zorgen dat hij eerst te biechten 
gaat en penitentie doet want „Kumpt er in die welschen 
landt, er findt keyn teutschen priester”. Als hij sterft, 
wordt hij langs de weg begraven. Maar hij moet vertrou-
wen hebben want “Gott der schützt die vogel und tier, der 
wird auch sein bewahren ..”
Een hoogtepunt is het oud - Vlaamse “Sint-Jakobsliede-
ken” uit het “Schoon Liedekens-boeck”, gedrukt in Ant-
werpen in 1544. Het vertelt het bekende mirakelverhaal 
dat zich in San Domingo de la Calzada afspeelt. Een 
jonge bedevaarder wordt ten onrechte aan de galg gehan-
gen, maar komt door de voorspraak van Sint Jacob terug 
tot leven, net zoals de kippen aan het spit van zijn bela-
ger. Het “Schoon Liedekens-boeck” bevat alleen teksten, 
de melodie werd verondersteld gekend te zijn. De uit-
voerders gebruiken de melodie van “Al van den drogen 
 hering”. Om eentonigheid te vermijden, wordt het ver-
haal deels gezongen, deels gedeclameerd, en dat werkt: 
wat een mooie sonore vertelstem! Een compliment overi-
gens ook voor de sfeervolle opname die gerealiseerd werd 
in de kerk van Sint-Martens-Lierde.
Het lag voor de hand dat er ook materiaal uit de Codex 
Calixtinus zou worden gebruikt: er worden twee liederen 
in een aandoenlijk middeleeuws potjeslatijn uitgevoerd. 
Was de weg naar Santiago een smeltkroes van talen en 
nationaliteiten, de uitvoerders hebben dit in het pro-
gramma willen weergeven en ze hebben het zich daar-
bij niet gemakkelijk gemaakt. Achtereenvolgens komen 
oude varianten van Engels, Baskisch, Spaans, Frans en 
zelfs het Noors van de Faroer-eilanden aan de beurt. 
Het programmaboekje geeft   uitleg over elk nummer in 
niet minder dan  5 talen, waaronder het Nederlands. Tel-
kens volgt de tekst van het lied, zonder vertaling.
Minder duidelijk is wie wat doet. Twee ensembles heb-
ben de krachten gebundeld: Pandora met Marcel Ketels 
en Bart Roose en Ultreya met Martina Diessner en Peter 
Van Wonterghem. De eersten kennen we als specia-
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listen in historische uitvoeringspraktijk. Ultreya (een 
toepasselijke naam: de Compostelabedevaarders moe-
digden elkaar hiermee aan: “vooruit!”) is bedrijvig in 
de volksmuziek. De tenor Ludwig Van Gijsegem is zeer 
prominent aanwezig en past als enige echt professionele 
zanger wonderwel in de stijl van zijn collega’s. Verder 
worden Jan Dhondt en Erik Boone vermeld. De indruk-
wekkende opsomming van de gebruikte instrumenten 
neemt een hele bladzijde in beslag.
Mijn diep respect gaat naar de samensteller van het pro-
gramma: het zit vol verrassende vondsten, gesprokkeld 
in alle hoeken van het oude Europa.  De instrumentatie 
is schitterend en de uitvoering houdt mooi het midden 
tussen technische perfectie en spontane losheid. Het 
minst gelukt lijkt me in dit verband het Engelse “Men 
may leve all gamys”, waarin naar mijn mening toch écht 
wel te vals wordt gezongen. Het lied beschrijft de over-
zeese tocht van de pelgrims en de reactie van de zeelui als 
hun passagiers zeeziek worden. Iedereen kan begrijpen 
dat mensen die bij woelige zee misselijk aan de reling van 
een mosselschuit hangen, niet meer perfect intoneren en 
bij de montage niet altijd hetzelfde tempo blijken te heb-
ben. Een kniesoor die daarover valt.
Na het beluisteren van deze heerlijke cd wist ik het zeker: 
dit jaar ga ik weer naar Compostela…

Jan Van Mol

In MeMORIAM  

dOn JAIMe

“Met een Compostela in zijn hand heeft hij zijn einddoel 
bereikt. De apostel heeft hem begroet met een palster 
met bloeiende bloemen”. Met deze woorden besloot José 
María Díaz zijn eerbetoon aan Jaime García Rodríguez, 
kanunnik van de kathedraal van Santiago de Compos-
tela, die op 25 november 2009 overleed en de dag nadien 

begraven werd. Don 
Jaime was 80 gewor-
den. Hij was de onver-
moeibare vriend en 
toeverlaat van de San-
tiagopelgrims. Jaime is 
overigens een Spaanse 
vorm voor Jacob 
(Jacobo, Jago of Iago, 
Jaime…).
De talenten van de 
nederige priester trok-
ken algauw de aan-
dacht van de kerkelijke 
autoriteiten . Hij werd 
geroepen voor verant-
woordelijke functies 
in Saragossa en Tarragona en zelfs op nationaal vlak. 
Heimwee dreef hem terug naar Galicië waar hij werkte 
als priester en leraar. Het secretariaat van de Sint-Jacob-
spelgrimage met alle faciliteiten, is zijn werk. Bij de pel-
grims en de mensen die voor hen in de weer zijn, staat 
hij in hoog aanzien omwille van zijn onblusbare werk-
kracht en goed humeur. Voor veel gezagsdragers was hij 
eerder een last wegens zijn onophoudelijk werven voor 
de oprichting van albergues en voor de bezoldiging van 
medewerkers. Op zijn begrafenis waren die gezagsdra-
gers wel in groten getale aanwezig…
Een vijftal jaar geleden kreeg Don  Jaime een beroerte. 
Hij kon nadien nog de mis concelebreren maar spraak en 
beweging kreeg hij nooit geheel terug. Als een pelgrim 
hem groette, kon hij nog wel een glimlach op zijn gezicht 
toveren. Speciaal de pelgrims die het relatieve comfort 
van Belvis, Monte del Gozo of Casa del Deán genoten 
zullen hem blijvend gedenken.

JACOBSBeeLdJe VOOR SInT-MARTInUSKeRK VAn OLen

Op 29-11-2008 hebben Linda en 
Ludo Dirkx n.a.v. hun fietstocht 
een Jacobsbeeldje geschonken 
aan de Sint-Martinusparochie 
te Olen. Het is die dag gewijd en 
bijgezet in die prachtige kerk. 
Linda en Ludo hadden gedurende 
hun tocht, die op 8 augustus 2009 
te Olen begon, zoveel Jacobsbeeld-
jes gezien, dat ze vonden dat dit 
ook een aanwinst voor hun paro-
chiekerk zou zijn.

Pandora en Ultreya tijdens hun optreden op onze herfstontmoe-
ting  van 17 oktober 2009 te Brugge
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KAV-VROUWenReIzen nAAR COMPOSTeLA

In mei 2010 (en 2011) organiseert KAV-vrouwenreizen 
een tiendaagse reis met staptochten van 20-25 km naar 
Compostela. Vanzelfsprekend is dit een tocht van vrou-
wen met vrouwen. We gaan langs de Somport en er 
werden nieuwe etappes gekozen zodat we in alle streken 
waar de camino francés doorkomt een staptocht hebben. 
De afstand tussenin wordt met een bus afgelegd.

Praktisch
Maandag 10 tot woensdag 19 mei 2010
Heen met trein en bus (bus ter plaatse), terug met het 
vliegtuig
Meer info www.kav.be (vrouwenreizen), mailadres 
vrouwenreizen@kav.be

nIeUWe LUCHTVeRBIndInG BRUSSeL-GALICIë

Vueling, een halfdochter van Iberia, opent omstreeks 
einde maart als de zomerdienstregeling ingaat, nieuwe 
lijnen van Amsterdam en Brussel naar Noord-Spanje. 
Schiphol wordt verbonden met Bilbao en La Coruña ter-
wijl er vanuit Zaventem op maandag, woensdag en zater-
dag een lijndienst naar Vigo is. Info www.vueling.com 
(vanaf 29-3-2010)

PRIJSSTIJGInG In ALBeRGUeS VAn de xUnTA

Vanaf 1 januari 2010, Año Santo, betalen de pelgrims per 
overnachting in de 64 albergues beheerd door de Socie-
dade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo € 5. Dit bete-
kent een prijsstijging met 2 euro. De Galicische deelrege-
ring (momenteel PP = Partido Popular) zal die integraal 
gebruiken voor het onderhoud en de verbetering van de 
faciliteiten in haar pelgrimsherbergen. Tevens laat men 
niet onvermeld dat dit de eerste prijsaanpassing is sinds 
2007 toen gratis overnachten werd afgeschaft door de 
coalitie van PSOE (Partido Socialista Obrero Español) 
en BNG (Bloque Nacional Galego: nationalistische par-
tij). Oorspronkelijk was er een verhoging tot € 6 gepland, 
maar dit is niet doorgegaan en zo blijven de albergues in 
Galicië nog steeds goedkoper dan die in andere Spaans 
regio’s.
Momenteel zijn er in totaal 2.984 plaatsen beschikbaar 
in de albergues van de Xunta. Men verwacht een sterke 
stijging van het aantal pelgrims. Tot nu toe was dat ieder 
Año Santo het geval. Omwille daarvan wordt er momen-
teel onderhandeld met verscheidene ayuntamientos 
(=gemeentebesturen) om vanaf de komende lente te 
kunnen beschikken over 3.000 tijdelijke overnachting-
plaatsen. Hierbij wordt vooral gedacht aan sporthallen, 
leegstaande opslagplaatsen, tenten, prefab huisjes en 

wooncontainers.
(Bron La Voz de Galicia van 25+11-2009, digitale uitgave).

VOORdRACHT CHRISTIne BLOeM

Christine Bloem geeft voor het Davidsfonds Westmalle 
op donderdag 18 maart 2010 om 20.00 uur in de Oude 
Sint-Martinuspastorij, Berckhovenstraat 11, een voor-
dracht over haar tochten naar Santiago. Info: www.
davidsfondswestmalle.be

xUnTA VeRdUBBeLT PLAATSen In ALBeRGUeS 

Op 26 november 2009 besliste de Xunta € 6 miljoen vrij 
te maken in het kader van de tweede fase van het pro-
ject ter verbetering van de Camino, om het aantal plaat-
sen in de albergues te verdubbelen tot 6.000. De tweede 
fase betreft de Camino Inglés, de Camino Primitivo, de 
Camino del Norte en de Vía de la Plata.  Hoofddoel is het 
verbubbelen van het aantal plaatsen in 8 albergues  op 
deze Caminos en het ombouwen van bestaande gebou-
wen tot albergues.

ALBeRGUe In neGReIRA VeRdUBBeLT CAPACITeIT

Deze albergue op de Camiño a Fisterra telt momenteel 
20 bedden. Dit aantal zal verdubbelen door het inrichten 
van de bovenverdieping met stapelbedden. Daarnaast 
zal het sanitair verbeterd worden. Deze werken zul-
len gebeuren in januari en februari, maanden met lage 
bezetting. Het gemeentebestuur benadrukt dat, ondanks 
de prijsverhoging door de Xunta voor overnachtingen, 
overnachten in de escola de Vilaserío, gelegen tussen 
Negreira en Olveiroa, gratis zal blijven. Deze voormalige 
school beschikt over keuken en douches maar geen bed-
den. 
Binnenkort  wordt in het centrum van Negreira de 
albergue turístico San José geopend, die beschikt over 
50 plaatsen en die eveneens ter beschikking komen van 
pelgrims.

327.500 PeLGRIMS

Dit is het aantal personen dat van januari tot novem-
ber 2009 overnachtte in de albergues beheerd door de 
Xunta  6% meer dan  meer dan vorig jaar en 11,7 % meer 
dan gedurende het  Año Santo 2003. Het grootste aan-
tal overnachtingen, 223.000, tellen de 21 albergues van 
de Camino Francés. De drukste periode zijn de zomer-
maanden.



Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
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xACOBeO 2010 STReeFT nAAR 10 MILJOen TOeRISTen

Doelgroepen zijn: jongeren tussen 18 en 35, kinderloze 
echtparen, gepensioneerden nog jong van geest en bezoe-
kers in “postcrisis”. In het vooropgestelde streefcijfer zijn 
300.000 pelgrims inbegrepen. Hiertoe zal massaal aan 
promotie gedaan worden via TV, pers, radio, Internet, 
folders en publicaties.

xACOBeO 2010 zILVeRen HeRdenKInGSMUnT

De Dirección General del Tesoro (Spaanse Munt) zal een 
zilveren herdenkingsmunt uitgeven ter gelegenheid van 
Xacobeo 2010. Dit is vernomen bij Compostela Monu-
mental, de Vereniging van handelaars van Santiago de 
Compostela. Deze vereniging had een gelegenheidsmunt 
van € 2 gevraagd, maar die was al gereserveerd voor de 
Mezquita van Córdoba, ter gelegenheid van haar toevoe-
ging aan het wereldpatrimonium van de Unesco. Het 
muntstuk van de Xacobeo 2010 zal een nominale waarde 
hebben van 8 reales. 

xACOBeO 2010 SPeCIALe POSTzeGeL

Op vraag van Compostela Monumental (=Vereniging 
van handelaars van Santiago de Compostela) heeft Cor-
reos, de Spaanse post, besloten een gelegenheidszegel uit 
te geven naar aanleiding van Xacobeo 2010.

TIPS
 – Op de webstek van het Engelse genootschap Confrat-

ernity of Saint James kun je enkele routes (o.m. de 
camino Portugués) gratis downloaden. In ruil wordt 
een donativo gevraagd en er wordt verwacht dat je 
feedback geeft.

 – Vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port naar de Camino del 
Norte: www.espritduchemin.org

 Ǚ zoekertjes
Gilbert Goovaerts is dit jaar 60 geworden. Hij wil heen en 
terug naar Compostela fietsen en zoekt een “fietsmaat”. 
Hij vertrekt op 2 april 2010. Hij denkt aan een sportieve 
en sobere tocht met dagafstanden van 70-80 km, in totaal 
een onderneming van een drietal maanden. Hij is wat 
sportief maar kan goed rekening houden met anderen. 
Contact: Gilbert Goovaerts, Hanewijk 52, 3118 Werchter, 
tel. 049885847, gilbert.goovaerts@pandora.be 

Willy Lefevere vertrekt op 8 augustus 2010 voor een pel-
grimstocht van Sint-Jacobskapelle naar Compostela. 
Graag had hij info over een goede rugzak die je een 
pijnlijke rug bespaart.. Als iemand hem zulke rug-

zak kan lenen dan wil hij daar graag een vergoeding 
voor geven. Contact Willy Lefevere, Gladiolenlaan 
15, 8400 Oostende, tel. 059 70 39 74 (liefst na 19.00 uur), 
e-mail willylefevere@hotmail.com

De Amerikaanse Jeanne O’Connell is van plan in 2010 de 
camino van Porto naar Compostela en Cap Finisterre 
te lopen. Haar echtgenoot kan niet mee en ze zoekt een 
gezel(lin) om samen te stappen, alleszins in het begin.
Ze een gemiddelde wandelaarster van 50. Als periode 
denkt ze aan april-mei maar dat kan worden aangepast. 
Ze is te bereiken per e-mail joconne@nycap.rr.com 

Frederik Somers en enkele vrienden plannen begin 
juni vanuit Leuven een motortrip naar Compos-
tela. Ze zoeken documentatie over (motor)wegen 
en logies. Heeft iemand ervaring ter zake? Contact 
Frederik Somers tel. 0497 075 211 frederik.somers@
telenet.be

Marcel Van den Eeckhout vertrekt op 2 mei 2010 op fietspel-
grimage van Beveren-Waas naar Compostela. Hij volgt 
de route “Langs oude wegen en pelgrimssteden”. Hij 
bezit daarover documentatie maar mist de aansluiting 
van Beveren-Waas op die route, bijv. in Orval of ergens 
elders op het traject Maastricht-Vézelay. Wie weet raad? 
Contact Marcel Van den Eeckhout, Stationsstraat 93, 
9120 Beveren, vandeneeckhout@telenet.be

Twee kompanen van 63 vertrekken op 1 mei 2010 per 
fiets naar Compostela. Ze nemen een tent mee en vragen 
info over campings. Ze zoeken eveneens nog een goed-
kope tweedehands trekkingfiets (man of mixt) Contact: 
renevandijck@skynet.be 

Hugo Van Pelt plant een voettocht naar Jeruzalem met ver-
trek in maart 2011. Hij zoekt een of meer gezellen. Con-
tact tel. 0472 52 36 51 hugotreza@base.be 

Steven Van Waeg zoekt een stappartner/stappartners 
om in oktober/november te voet te vertrekken naar 
Compostela, vanuit het Brusselse of omstreken. Hij 
neemt het schooljaar 2010-2011 een sabbatjaar, maar 
hoopt ten laatste in de vroege lente te vertrekken. Con-
tact: stevenvanwaeg@gmail.com


