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Kalender

Zie ook www.compostelagenootschap.be
17-4 Infonamiddag, Mechelen
18-4 Regio Brugge, Wandeling Uitkerkse Polders
25-4 Regio Limburg, Tongeren, onthulling 

Jacobsschelpen en inwijding Pelgrimsroute
1-5 Regio Limburg, Rutten, Evermarusviering, 

processie/mysteriespel
13-5 Heilig-Bloedprocessie Brugge
18-5 Regio Limburg, Genk, lezing over 

pelgrimstocht naar Trondheim, Jeroom 
Coenen

29-5 Regio Limburg, pelgrimeren van Voeren naar 
Tongeren

29-5 Regio’s Noorderkempen en Antwerpen, 
Rondleiding Sint-Jacobskerk Antwerpen

1-6 Regio Noorderkempen, pelgrimsavond
6-6  tot 12-6  Europa Compostela 2010
18-6 tot 25-7 Etappetocht op het Jacobskerkenpad
22-6 Regio Limburg, Sint-Truiden, onthulling 

Jacobsschelp
23-6 Regio Limburg, Tongeren, Pelgrimsviering en 

zegen, caminomuziek op de beiaard
24-6 Regio Limburg, Bilzen, stadsbezoek, 

rondleiding
26-6 Regio Limburg, Maaseik, onthulling schelp en 

handwijzer, open musea
28-6 Regio Limburg, Eversel-Heusden-Zolder, 

pelgrimszegen onthulling schelp en handwijzer
8-7 Regio Gent, onthulling Sint-Jacobsschelp, Gent 
25-7 Feest van St.-Jacob, Brussel
10-9 Regio Limburg, Luik Guillemins, langs Luikse 

Jacobalia
2-10 Regio Gent, Interior pelgrimsevocatie
30 en 31-10 Pelgrimstreffen, Mechelen
20-11 Infonamiddag, Brugge
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 Ǚ Verenigingsleven

DIRK AERTS EN WILFRIED WIJN ERELID

De algemene vergadering van 27 maart 2010 benoemde 
met eenparigheid van stemmen Dirk Aerts en Wilfried 
Wijn tot erelid van het Vlaams Genootschap van Santi-
ago de Compostela omwille van hun uitzonderlijke ver-
diensten voor de Sint-Jacobspelgrimage in het algemeen 
en onze vereniging in het bijzonder. 
Wij verwijzen ook naar het verslag van de algemene ver-
gadering verder in dit nummer en naar De Pelgrim 100  met 
op blz. 179-181 het artikel “Wilfried Wijn, Santiagofietser 
met een droom”.

DE PELGRIM 100

Op het ogenblik dat je deze HOLA in handen krijgt, heb je 
ongetwijfeld ook al De Pelgrim 100 ontvangen, het extra 
dikke jubileumboek van het Vlaams Compostelagenoot-
schap. Het telt niet minder dan 192 bladzijden en bevat 
een bijzonder rijke en gevarieerde inhoud met een grote 
inbreng van leden. De redactie en veel gelegenheidsme-
dewerkers hebben hier ongetwijfeld een sterke prestatie 
neergezet. 
Dit jubileumnummer was meteen een goede gelegenheid 
om de kaft in een nieuw kleedje te steken, maar de oude 
trouwe pelgrim is niet geheel uit het beeld verdwenen: we 
vinden hem nu op blz. 4. Hoewel verschillende mensen 
de proeven met argusogen hebben nagelezen, heeft de 
gevreesde zetduivel toch kans gezien om enige sporen na 
te laten.
Op blz. 2 moet het e-mailadres van Roland De Braban-
der (info voor pelgrims/wandelaars) worden aangepast 
in rdebrander@skynet.be en in de inhoudsopgave op 
blz. 5 ontbreekt tussen “Fernand Dendooven” en “Hors 
d’oeuvre” nog een artikel nl. Renaat Grandry 187 Jan Ver-
haverbeke

JACOBSFIETSROUTE

Het routeboek is verkrijgbaar
Zoals reeds gemeld is er, in het kader van onze jubile-
umviering, naast een kerkenpad voor stappers ook een 
fietsroute uitgewerkt, die alle Vlaamse Sint-Jacobskerken 
aandoet. Begin- en eindpunt is de kerk van Onze-Lieve-
Vrouw-van-goede-Bijstand te Brussel. Dat is weliswaar 
geen “echte” Sint-Jacobskerk maar het was een belang-
rijke etappekerk op de weg naar Compostela en onze 25 
juliviering zal er plaatshebben. Aangezien de route een 
lus vormt, kan evenwel op elk punt worden gestart en 
geëindigd. 

Het traject is in totaal een 700 km lang. Het steunt hoofd-
zakelijk op het beproefde systeem van de fietsknooppun-
ten maar er is ook een beschrijving bijgevoegd die het 
rijcomfort verhoogt. Er is gestreefd naar een combinatie 
van pelgrimservaring en natuurbeleving.
Het routeboekje in kleurendruk omvat 88 bladzijden + 
omslag op A5-formaat, ledenprijs € 8, niet-leden € 9 even-
tueel te verhogen met €  2,10 verzendingskosten. 
Het is verkrijgbaar als volgt:

 – Op het verenigingssecretariaat, Varkensstraat 6, 
Mechelen tijdens de openingsuren (elke zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur behalve in juli en augustus)

 – Op schriftelijke bestelling te richten aan het Vlaams 
Genootschap van Santiago de Compostela, Verkoop-
dienst, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen of elektro-
nisch bij verkoopdienst@compostelagenootschap.be

 – Via overschrijving van € 10,10 (inclusief verzendings-
kosten) per exemplaar op de rekening 001-5737712-44 
met vermelding “Gf 006 Jacobsfietsroute” + lidnum-
mer.

Wij verwijzen ook naar onze webstek voor de recentste 
stand van zaken.

FIETSERSHOEKJE

Hoe komt mijn fiets terug van Compostela?
Het artikel dat je onder de bovenstaande titel op de web-
stek van het Vlaams Genootschap vindt,  is intussen al 
een beetje achterhaald. Kosteloos je fiets als bagage mee-
voeren met het vliegtuig waarmee je zelf reist, lijkt er niet 
meer bij te zijn. 
Philippe Pletinckx (philippe.pletinckx@affiniontravel.
com) van Groot-Bijgaarden meldt de volgende rege-
ling met Iberia. Bij het boeken van de vliegtickets doet 
hij meteen een aanvraag voor het vervoer van een fiets. 
Dat kost € 75 voor een enkele vlucht al dan niet met tus-
senstop in Madrid. De betaling geschiedt bij vertrek per 
kredietkaart aan de incheckbalie of contant aan de Iberia 
ticketingbalie. Inzake verpakking is men niet al te strikt: 
hoes, karton, plastic folie, het kan allemaal. Wel moet de 
lucht uit de banden en het stuur moet een kwartslag wor-
den gedraaid. Bij Brussels Airlines geldt een gelijkaardige 
regeling en het is zelfs nog € 5 goedkoper, € 70 dus.
Voorts geeft Philippe Pletinckx nog een tip voor vervoer 
van bagage en personen van/naar St Jean-Pied-de-Port: 
Express Bourricot (www.expressbourricot.com tel +33 
5 59 37 36 28). Contactpersoon is Caroline Aphessetche, 
die ook Engels spreekt en vriendelijk en behulpzaam is. 
Philippe reserveerde een transfer voor 2 personen + fiet-
sen van de luchthaven van Pamplona naar St. Jean voor € 
90. Indien er nog deelnemers tegelijk reizen gaat de prijs 
omlaag. 
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PERMANENTE MOBIELE EXPOSTAND

Steeds meer wordt ons genootschap gevraagd aanwezig 
te zijn op voordrachten, themaweken in boekhandels, 
concerten, reisbeurzen enz. In de mate dat er vrijwilli-
gers voorhanden zijn gaan we daar graag op in.
Om bij die gelegenheden de camino beter in de verf te 
zetten werd een handige ministand gemaakt (met dank 
aan Koen De Witte en Peter Van Wonterghem) die ook 
een mooie ondersteuning is voor onze verkoopdienst. 
Opgevouwen en opgeborgen in draagtassen op wieltjes 
kan deze expo moeiteloos vervoerd worden in elke perso-
nenwagen. Het opzetten en weer inpakken is de eenvoud 
zelve en het neemt ongeveer tien minuten in beslag.
Deze stand kan ook ter beschikking worden gesteld voor 
gebruik door leden. Een aanvraag moet worden gericht 
tot info@compostelagenootschap.be die de reservatieka-
lender opmaakt. Afhalen en terugbrengen op het secre-
tariaat te Mechelen gebeurt bij voorkeur op zaterdag tus-
sen 10 en 16 uur.
Van 18 juni tot 25 juli is de stand uiteraard gereserveerd 
voor het Jakobskerkenpad en op 30 en 31 oktober voor het 
Pelgrimstreffen te Mechelen.

PERSONALIA

Paul Liesse uit Schoten is plots overleden op 8 febru-
ari 2010. Hij was reeds een tiental jaar lid. Het Vlaams 
Genootschap van Santiago de Compostela biedt aan de 
nabestaanden zijn rouwbeklag aan. 

 Ǚ Verenigingsactiviteiten

INFONAMIDDAG VOOR STAPPERS EN FIETSERS

Mechelen, 17-4-2010
Op zaterdag 17 april 2010 heeft in het Diocesaan en Pas-
toraal Centrum (DPC) te Mechelen, waar ons secretari-
aat en onze bibliotheek gevestigd zijn, de tweede infona-
middag van het werkjaar 2010 plaats. Ten behoeve van 
nieuwe pelgrims behandelt een ervaren panel verschil-
lende aspecten van de pelgrimstocht naar Compostela en 
antwoordt op vragen. Er is een afzonderlijke zitting voor 
stappers en voor fietsers. Tevens is onze documentatie- 
en verkoopdienst aanwezig.

Praktisch
 – aanvang om 14.30 uur, einde rond 17.00 uur
 – Eerst een algemene power point voorstelling dan 

afzonderlijke zittingen voor stappers en voor fietsers
 – DPC, Secretariaat van het Vlaams Compostelagenoot-

schap, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
 – De toegang is gratis

 – Vooraf aanmelden bij Toon en Mia Cornelis-Lanck-
riet, tel. 050 31 48 80 of mailen naar   
cornelis.lanckriet@telenet.be of 
activiteiten@compostelagenootschap.be 

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

naar de Veemarkt of een kwartier te voet richting 
centrum 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 vol-
zet. Bovendien is zaterdag marktdag in Mechelen.

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

HEILIG-BLOEDPROCESSIE

Brugge, 13-5-2010
Brugge is de stad waar in 1985 het Vlaams Composte-
lagenootschap in de Sint-Andriesabdij werd gesticht. 
In Brugge gaat elk jaar ook de Heilig-Bloedprocessie uit 
waarnaar duizenden mensen uit de hele wereld komen 
kijken. Telkens op Hemelvaartsdag. Dit jaar is dat op 13 
mei 2010. In deze processie gaat een groep pelgrims op 
tocht naar Jeruzalem.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van ons Genoot-
schap zullen zij dit jaar vervangen worden door pelgrims 
naar Compostela. De groep zal deels bestaan uit de Jaken 
van Sint-Lenaarts (zie “De Pelgrim” 98), uitgedost in de 
oude Compostelakledij en deels uit een aantal pelgrims 
gekleed in de huidige moderne kledij met rugzak en pel-
grimsstok. Leden, die in deze laatstgenoemde groep, in 
de processie wensen mee op te stappen kunnen zich mel-
den bij info@compostelagenootschap.be 
Tevens heeft Mgr. Vangheluwe, bisschop van Brugge, 
Mgr. Julian Barrio Barrio, aartsbisschop van Santiago de 
Compostela op de processie uitgenodigd.
De raad van Bestuur van het Genootschap zal uitgeno-
digd worden op de overbrenging van het Heilig Bloed 
van de basiliek naar de kathedraal en op de daaropvol-
gende eucharistieviering.
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EUROPA COMPOSTELA 2010 – 6-12 juni

De gezamenlijke Jacobsgenootschappen van Frankrijk 
hebben in het kader van het Heilig Jaar 2010 voor San-
tiago de Compostela, in navolging van een soortgelijk 
succesvol initiatief in 2004, het project “Europa Compos-
tela 2010” gestart.  Kort samengevat komt het er op neer 
dat er een aantal Europese estafettepelgrimages worden 
georganiseerd die, komend uit vele streken van Europa, 
naar Santiago zullen leiden. De deelnemers starten op 
verschillende plaatsen in Europa. Op hun tocht nemen 
zij een wandelstaf - in deze context “Bourdon” genoemd 
- en een “gouden boek” (soort pelgrimspaspoort) mee dat 
van etappe naar etappe aan de volgende pelgrims wordt 
doorgegeven. Frankrijk wordt langs de vier hoofdroutes 
doorkruist maar ook langs de verbindingsroutes zoals 
de Voie de L’Atlantique, Voie de Piemont Pyreneën, Voie 
Catalane etc. 
In Spanje gaat het dan verder op de Camino francés om 
op 18 september in Santiago aan te komen. Tot nu toe 
is bekend dat gestart is in Noorwegen, Polen, Slovenië, 
Engeland, Portugal, Italië, Zwitserland en Nederland. 
Als transferlanden participeren Denemarken, Duits-
land, Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg.
Langs de gehele routes en in de aparte etappeplaatsen 
of tussenstops onderweg worden culturele activiteiten 
of feesten georganiseerd, bijvoorbeeld het symbolisch 
planten van een boom, het schoonmaken van de route, 
een theaterstuk, een concert of een tentoonstelling. Het 
is de bedoeling dat de variëteit aan activiteiten de geeste-
lijke rijkdom en verscheidenheid van de internationale 
genootschappen weerspiegelt. Het voorbereiden van en 
de deelname aan de etappes van deze estafette bieden 
de wandelaars-pelgrims de mogelijkheid de belangrijke 
beginselen van solidariteit, gastvrijheid en tolerantie te 
laten ervaren. Deze waarden, die de genootschappen in 
hun dagelijkse praktijk uitdragen, komen tot uitdruk-
king in de opvang van de wandelaars (pelgrimsherber-
gen, logies bij families) en in het geven van informatie 
(het maken en ter beschikking stellen van kaartmateri-
aal, organisatie van informatiebijeenkomsten, het uitge-
ven van boeken en tijdschriften enz.). 
Daarnaast is de estafette een unieke gelegenheid om de 
pelgrimage op zich in de publieke aandacht te brengen. 
Zij kan nieuwe pelgrims inspireren, maar ook lokaal 
nieuwe initiatieven voor een pelgrimsherberg of een 
routebord het licht doen zien. Het wedervaren van de 
pelgrims kan gevolgd worden op 
algemeen: http://www.facebook.com/home.php?#!/
group.php?gid=58247157255
Noorwegen: http://vandrestaveuropa2010.blogspot.
com/

Polen:http://picasaweb.google.pl/wloczykij1984/2002201
0SztafetaDrogaSwJakubaEtapIPilznoZalasowaTuchow#
Op zaterdag 5 juni vertrekt de laatste etappe van het 
Nederlands Genootschap van St.-Jakob die loopt vanuit 
de abdij van Zundert (provincie Noord-Brabant) tot de 
Jakobssite te Kalmthout. Vandaar stappen onze pelgrims 
van 6 tot 12 juni langs de Via Brabantica naar Halle waar 
het Waals genootschap op die twaalfde juni de bourdon 
overneemt. Op zijn beurt stapt het Waals genootschap 
tot Rocroi in Noord-Frankrijk.
Leden van ons genootschap kunnen één of meer 
dagen meestappen. Ze melden zich daarvoor aan bij 
lucvermoesen@hotmail.com vóór 30 april 2010.

ETAPPETOCHT – JACOBSKERKENPAD
18-6 tot 25-7-2010
De etappetocht op het Jacobskerkenpad kent een onver-
hoopt succes, zodanig zelfs dat we op 31 maart 2010 de 
inschrijvingen onherroepelijk moesten afsluiten. Dit 
was de datum die aanvankelijk was vooropgezet en die 
dus niet verlengd wordt tot eind april.
In totaal hebben zich 243 deelnemers ingeschreven. 
Per etappe zijn er gemiddeld 73 pelgrims en 54 logiesne-
mers. Dat de vrijwilligers hun handen vol zullen hebben 
spreekt vanzelf, als je weet dat ze in het totaal 2002 maal 
in logies voorzien, dat 1695 maaltijden en 1730 ontbijten 
worden geserveerd en dat ze 1762 deelnames aan acti-
viteiten te verwerken krijgen. Alle etappes kunnen op 
een flinke belangstelling rekenen met als uitschieter 
de etappe Middelburg-Brugge met 96 deelnemers en de 
slotetappe Drogenbos-Brussel met 105 deelnemers. Alles 
is terdege voorbereid, maar er kunnen in de komende 
maanden nog hier en daar aanpassingen gebeuren.
In enkele etappeplaatsen oversteeg het hoge aantal 
inschrijvingen voor de overnachting de initieel voor-
ziene logiescapaciteit, maar de betrokken vrijwilligers 
hebben daar ondertussen een mouw aangepast. Iedere 
ingeschreven deelnemer zal over een slaapplaats beschik-
ken en kan dus op zijn twee oren slapen.
Er zijn door enkele deelnemers een aantal vragen gesteld, 
die we hier graag beantwoorden ten behoeve van alle 
leden.

Hoe weten de etappemedewerkers welke pelgrim voor wat inge-
schreven heeft?
Elke etappeverantwoordelijke beschikt over de precieze 
lijst van alle pelgrims op zijn of haar etappe. Op deze 
deelnemerslijst staan hun contactgegevens, of ze de 
etappe stappen, of ze in de etappeplaats blijven logeren, 
of ze er de avondmaaltijd nemen, of ze meedoen aan de 
activiteiten en of ze er de volgende morgen een ontbijt 
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wensen. Alles precies zoals ze dat op hun inschrijvings-
formulier hebben vermeld en zoals hen dat per e-mail of 
brief bevestigd is.

Is er een gedrukte bundel van de etappefiches met routebeschrij-
ving en routekaart?
Neen. Er wordt geen gedrukte bundel van de etappefiches 
met routebeschrijving en routekaart te koop aangeboden 
en wel om de volgende redenen:

 – De bundel zou zeker meer dan 200 bladzijden bedra-
gen hebben en dus loodzwaar zijn om mee te dragen. 
Bovendien zou de aanschafprijs per exemplaar door 
het lage aantal gedrukte exemplaren erg hoog zijn.

 – Van april tot half mei controleren de etappemedewer-
kers hun routebeschrijving en routekaart nog eens 
op correctheid (vb. door wegenwerken kan een route 
moeten worden aangepast), zodat de informatie in de 
bundel mogelijk incorrect zou zijn.

 – Er zullen ongetwijfeld nog andere last-minute aanpas-
singen gebeuren, waardoor de informatie in de bun-
del onvolledig of incorrect zou zijn.

Hoe kunnen de pelgrims dan beschikken over de noodzakelijke 
etappefiches met routebeschrijving en routekaart?
Er zijn enkele mogelijkheden:

 – Op de vertrekplaats wordt door de etappemedewer-
kers aan elke ingeschreven deelnemer de etappefiche 
met routebeschrijving en de routekaart van die dag 
persoonlijk overhandigd. Deze overhandiging kan 
gebeuren: (1) tijdens de avondmaaltijd aan de pel-
grims, die in de etappeplaats de avondmaaltijd nemen 
of er blijven logeren; (2) ‘s morgens tijdens het ontbijt; 
(3) ‘s morgens op de vertrekplaats van de etappe.

 – Tweede mogelijkheid. Je haalt zelf de nodige etap-
pefiches met routebeschrijving en routekaart van de 
genootschapswebstek af en drukt ze af. Zeker voor 
de eerste etappe die je loopt is dat handig. Je stelt het 
finale afdrukken van de etappefiches en routekaarten 
het best uit tot enkele dagen voor je vertrek op je eerste 
etappe. Dan ben je er zeker van dat je over de recentste 
informatie beschikt.

Zullen er wegwijzers of pijlen op de etapperoute aangebracht 
zijn?
Neen. Op de etappefiche vind je een duidelijke routebe-
schrijving en een routekaart.

Krijgen de ingeschreven deelnemers een stempelboekje?
Ja. Elke ingeschreven deelnemer aan de etappetocht 
krijgt in de loop van april, mei en begin juni een per-
soonlijk stempelboekje toegestuurd. Uiteraard om de 
stempels te vergaren die de etappemedewerkers op elke 
etappe zullen geven, maar in het stempelboekje zullen 
ook een heleboel tips en aanwijzingen staan over hoe een 

etappedag verloopt. Samen met het stempelboekje krijgt 
iedere deelnemer nog eens de definitieve detailbevesti-
ging van zijn inschrijving, een lijst van antwoorden op 
veelgestelde vragen en het precieze adres van de vertrek-
plaats van zijn eerste etappe.

Hoe laat vertrekken de pelgrims ’s morgens?
Er zijn geen vaste uren waarop pelgrims mogen vertrek-
ken. Zoals op de camino bepalen ze dat zelf. Er wordt 
enkel gevraagd om elkanders nachtrust te respecteren en 
’s morgens niet voor dag en dauw te vertrekken. Als inge-
schreven deelnemer is jouw slaapplaats aan het einde 
van de dagtocht gereserveerd, dus is er echt geen nood 
aan een snelwandeling naar de volgende etappeplaats.

Hoe worden logies en maaltijden financieel geregeld?
De kosten voor het gemeenschappelijk logies, de aan-
geboden avondmaaltijd en het ontbijt rekent de deelne-
mende pelgrim rechtstreeks af met de etappemedewer-
kers. Deze inkomsten dienen om de aangegane kosten 
voor het logies en de maaltijden te dekken.

Voor uitgebreide berichtgeving verwijzen we naar HOLA 
13 en naar onze webstek (www.compostelagenootschap.
be – Jubileumjaar – Jacobskerkenpad) 

Op zaterdag 8 mei om 10.30 uur komen alle etappemede-
werkers op het secretariaat te Mechelen samen om het 
“draaiboek van een etappedag” door te nemen. Stap voor 
stap wordt overlopen wat er op zo’n dag allemaal moet 
gebeuren. Er zal ook voldoende tijd worden ingeruimd 
voor vragen en suggesties.
Ook onze nieuwslijn draait op volle toeren. Als je op de 
hoogte wil gehouden worden over het laatste nieuws 
over het Jacobskerkenpad, zoals aanvullingen op de etap-
pefiches en andere weetjes, kan je dit nieuws consulteren 
via de volgende link: http://www.compostelagenoot-
schap.be/default.aspx?id=490. Op deze pagina kan je ook 
een gratis abonnement nemen op de nieuwslijn van het 
Jacobskerkenpad. Dan krijg je automatisch een e-mail 
toegestuurd, telkens er een nieuw bericht op de nieuws-
lijn wordt gepubliceerd.
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 van ons genootschap en 
ook geen inwonend gezinslid zijn. Deze vragen wijzen we 
vriendelijk af en geven de suggestie om lid te worden. 
Ten slotte voegen wij hier gaarne nog aan toe dat de etappes door-
heen Vlaams-Brabant de materiële ondersteuning hebben gekre-
gen van de dienst Toerisme Vlaams-Brabant nv.
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Heb je nog vragen, stel ze dan aan Hugo Frederix, Coör-
dinator Jacobskerkenpad, hugo.frederix@telenet.be of 
bel 011-432094.

SINT-JACOBSVIERING
Brussel, 25-7-2010
Mogen we al een sluier lichten van de Sint-Jacobsviering 
te Brussel op zondag 25 juli? Waar de Jacobskerkenstap-
pers op 18 juni aan hun etappetocht begonnen, namelijk 
de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Bijstand, daar begint het 
Brusselse feest van 25 juli.
Rond 10.30 uur verwachten we 105 Jacobstappers die op 25 
juli de laatste etappe, Drogenbos-Brussel, afleggen. Dan 
volgt de dankzeggingsmis in de Bijstandskerk om 11 uur.
En eindelijk is het bevestigd: het zilveren Compostelage-
nootschap krijgt een ontvangst door de stad Brussel. En niet 
om het even waar! Na de aankomst van de Jacobskerken-
tocht en na de eucharistie in de Bijstandparochie, biedt 
de stad Brussel ons een feestreceptie aan in de prachtige 
gotische zaal van het wereldberoemde stadhuis.
En daarna eens samen gezellig eten, met een gids Brussel 
en zijn Sint-Jacobsverleden verkennen, napraten....
Je wil je er bij zijn? Neem deze unieke kans  te baat en 
geniet van binnenin van deze feestdag in historische 
en sfeerrijke ruimtes. Hiervoor mag je natuurlijk de 
inschrijving voor de receptie en maaltijd niet missen. 
Een inschrijvingsformulier verschijnt in De Pelgrim van 
juni 2010. Hou alvast de datum vrij. Voor alle inlichtin-
gen: frans_vanparijs@yahoo.fr
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 welkom. Frans Van 
Parijs, Rendries, 10 c, 1540, Herne- 02/396 26 71 en 0495/120 650, 
frans_vanparijs@yahoo.fr

PELGRIMSTREFFEN
Mechelen, 30 en 31-10-2010
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 juni tot 25 juli en de viering van 
Sint-Jakob op 25 juli in Brussel, sluiten we het feestjaar 
n.a.v. ons 25-jarig bestaan af met een tweedaags “Pel-
grimstreffen” in Mechelen op zaterdag en zondag, 30 en 
31 oktober. Het programma oogt veelbelovend en laat 
ruim tijd voor ontmoetingen en uitwisseling van infor-
matie. Verdere informatie volgt in De Pelgrim, HOLA en 
op de webstek.
Het inschrijvingsformulier wordt verzonden met De Pel-
grim nr. 101 van juni 2010. Wie echter zeker wil zijn van 
deelname kan nu al een reservatie maken op pelgrims-

treffen@compostelagenootschap.be. Na betaling van de 
deelnemingsbijdrage wordt de inschrijving definitief.
Voor de inhoudelijke aspecten zorgt een werkgroep o.l.v. 
Dirk Aerts. De logistiek van het geheel is in handen van 
Koen De Witte. Voor de praktische aanpak en voor alle 
elementen van logistieke aard zoekt het Genootschap 
enkele vrijwilligers. Het gaat o.m. over de organisatie 
van en de contacten i.v.m. de randactiviteiten (fotowed-
strijd, Jacobaliatentoonstellling, hulp bij de catering, 
administratie, communicatie, zaalvoorbereiding enz. 
Een deel van de taken kan individueel worden uitge-
voerd. De periode van inzet loopt van april tot oktober. 
Enkele vergaderingen met de hele werkgroep zullen 
plaatshebben te Mechelen. Er zijn reeds werkvergaderin-
gen gepland op woensdag 14 april, woensdag 19 mei en 
woensdag 9 juni telkens om 17.00 uur in het secretariaat 
te Mechelen.
Zeg het je iets? Gauw een mailtje naar pelgrimstreffen@
compostelagenootschap.be. Alvast bedankt!.

 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 heeeerlijke 
BBQ wacht. Degenen die onze eerste poldertocht mee-
maakten 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 overeen-
komstige 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 zeven-
tien kilometertjes in totaal.

Rik Vertongen
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REGIO GENT

Feestprogramma t.g.v. de onthulling van Sint-Jacobsschelp, 
8-7-2010
De regio Gent wil de karavaan van het  Jacobskerkenpad 
niet zomaar laten passeren in Gent. We bieden de pel-
grims, de leden van onze regio en alle geïnteresseerden 
een avondprogramma aan op donderdag 8 juli 2010 om 18.00 
uur.  Hoogtepunt wordt ongetwijfeld de onthulling van 
de bronzen Sint-Jacobsschelp voor de Sint-Jacobskerk, 
dit o.a. in aanwezigheid van minister van Cultuur Joke 
Schauvlieghe.
Historicus  Marc Beyaert, archivaris van de Sint-Jacobs-
kerk, zal voor een kleine expo zorgen in de kerk. Op het 
programma staat voorts orgelmuziek (Jef Vloemans zal 
rond het pelgrimslied Ultreïa improviseren en de samen-
zang begeleiden) en de Madrileense dichter-muzikant en 
rasartiest Juan Carlos Sampé zal het geheel een zuiders 
tintje bezorgen. Om duimen en vingers af te likken … 
biedt de regio Gent nog tapas en een drankje aan.  
Inschrijven/aanmelden vóór 1 juli 2010 via e-mail: regio-
gent@compostelagenootschap.be of via Johan De Ridder, 
Woeringenstraat 71, 9000 Gent – 09/ 324 65 49.  Leden van 
de regio Gent krijgen later nog een  persoonlijke mail. De 
stappers van de etappetocht die ingeschreven zijn voor 
deze activiteit moeten zich NIET opnieuw aanmelden!

Johan De Ridder

Noteer ook:
Zaterdag 2 oktober: INTERIOR een pelgrimsevocatie

REGIO LIMBURG
Onthulling Jacobsschelpen en inwijding Pelgrimsroute, 
25-4-2010
Op zondag 25 april 2010 om 14.00 uur worden in Tongeren 
en in de deelgemeente Rutten de bronzen pelgrimsschel-
pen van het genootschap onthuld én een pelgrimswan-
delroute ingewijd. Tongeren en Rutten liggen immers 
voor veel pelgrims op de route naar Compostela. Tonge-
ren zal ook in de toekomst een van de belangrijke stop-
plaatsen worden op de ‘Via Limburgica’, pelgrimsroute 
dwars door Limburg, die door het Vlaams Compostela-
genootschap uitgewerkt wordt.
Tongeren is niet alleen een Romeinse stad, maar ook 
een oud pelgrimsoord: het vroegere ziekenhuis heette 
‘Sint-Jacobushospitaal’, en was ooit opvangplaats voor 
pelgrims, ook uit Nederland en Duitsland. Een stop in 
Tongeren was voor velen evident: men kwam er even 
Onze-Lieve-Vrouw groeten in de basiliek. Dat er nog heel 
wat beelden, geschriften, muziekpartituren ... in ver-
band met de Camino en Sint-Jacobus te vinden zijn in het 
Tongerse is dus vanzelfsprekend. 

Dit pelgrimsaspect van Tongeren krijgt in deze Romeinse 
stad vanaf nu meer aandacht. Daarom wordt er dit jaar 
niet alleen een pelgrimschelp van ons genootschap 
geplaatst aan de kapel van het oude hospitaal en aan de 
basiliek, maar komt er ook een infobord over Tongeren 
en het pelgrimeren naar Compostela.
Met een bewegwijzerde en blijvende wandelroute (11 
km), die ook de andere aspecten van Tongeren laat zien, 
kan men van het hospitaal en de basiliek langs de Jeker 
naar de Evermaruskapel in Rutten stappen en door de 
velden terugkeren naar Tongeren. Rutten, waar ook een 
Jacobsschelp geplaatst wordt, is het dorp waar alle jaren 
op 1 mei aan de Evermaruskapel een mysteriespel plaats-
heeft, gelinkt aan Compostela.  Evermarus was immers 
een pelgrim die terugkwam van een bedevaart van Com-
postela, en in Rutten vermoord zou zijn. Dit gebeuren 
wordt alle jaren ten tonele gebracht door de inwoners van 
Rutten. In première wordt in Rutten een filmevocatie 
gegeven van dit Evermarusspel. De film werd gemaakt 
door Fons Kelchtermans, lid van ons genootschap.
Allen welkom dus op zondag 25 mei in Tongeren voor het 
volgende programma:

 – 14.00 uur: aan de hospitaalkapel (plein langs Maas-
trichterstraat - de Tieckenstraat) inwijding van het 
Evermaruspelgrimswandelpad

 – 14.15 uur: stappen van Tongeren naar Rutten over de 
eeuwenoude Compostelalroute, onderdeel van de Via 
Limburgica

 – 15.15 uur: Rutten onthulling bronzen schelp en premi-
ère van de film van Fons Kelchtermans over het Ever-
marusspel.

 – 16.30 uur: terug naar Tongeren.
Dit alles kwam tot stand door een goede samenwerking 
tussen enkele plaatselijke leden van het Genootschap, de 
Evermarusgroepen van Rutten en de stad Tongeren.

Evermarusviering in Rutten, 1-5-2010
Allen naar Rutten op zaterdag 1 mei 2010 . Vanaf 10.30 
uur trekt de Evermarusprocessie door Rutten. Alle leden 
van het Genootschap worden uitgenodigd om als heden-
daagse pelgrims (met rugzak en schelp) mee op te stap-
pen in de processie. We komen samen iets voor 10.30 uur 
aan de kerk. ‘s Namiddags wonen we het mysteriespel 
bij over de pelgrim Evermarus die tijdens zijn tocht naar 
Compostela werd vermoord.
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Genk, lezing Jeroom Coenen, 18-5-2010
Op dinsdag 18 mei 2010 om 19.30 uur vertelt Jeroom Coenen 
in de zaal Trefpunt (Dieplaan Genk) over de laatste 634 
km van zijn voettocht vanuit Bree naar het graf van H. 
Olav in Trondheim (Noorwegen). 
Toegang 3€. Graag vooraf een seintje naar regiolimburg@
compostelagenootschap.be of bel naar Egfried 0497 
591348. Er zijn slechts 40 plaatsen!

Pelgrimstocht Voeren-Tongeren 29-5-2010
De Mariaverering in Tongeren gaat terug tot de eerste tij-
den van de christenheid. Niet voor niets draagt de stad 
de titel van oudste Mariaheiligdom aan deze zijde van de 
Alpen.
In 2009 werd weer aangeknoopt met een eeuwenoude 
traditie “Pelgrimeren naar Maria”. Vanuit het omlig-
gende worden pelgrimstochten naar Tongeren georga-
niseerd. Op zaterdag 29 mei 2010 is er een tocht vanuit 
Voeren 36 km over Haccourt 26 km, Bassenge (Bitsingen) 
18 km, Glons (Glaaien) 10 km en Sluizen 6 km volgens het 
onderstaande schema

 – ’s-Gravenvoeren  
7.30-9.30 uur in het gasthof Blancthys, Kinkenberg 6, 
stempel, wegbeschrijving, koffie  
8.30 uur pelgrimszegen aan de Onze-Lieve-Vrouwka-
pel  
9.00 uur vertrek van de groepstocht

 – Te Bassenge pick nick (zelf mee te brengen) en om 13.15 
uur bezinning aan de Lourdesgrot

 – Vanaf Glons is de weg gemarkeerd
 – Te Sluizen ligt een bezinningstekst in het kerkje ter 

beschikking
 – VIIO Tongeren aankomst, afstempeling, broodjes, 

koffie
 – 18.00 uur in groep naar de basiliek voor misviering

Vanuit Tongeren vertrekt om 7.30 uur een bus naar Voe-
ren, om 9.45 uur naar Haccourt, om 12.15 uur naar Bas-
senge, om 14.30 naar Glons en om 15.30 uur naar Sluizen. 
Een rit kost € 2.
Leden van het Vlaams Compostelagenootschap kunnen 
meestappen maar vooraf inschrijven bij Roger Stassen + 
32 (0)12 23 02 85 is verplicht.

Etappetocht Jacobskerkenpad door Limburg
Alle leden worden uitgenodigd voor de onderstaande 
activiteiten in het kader van de etappetocht van ons 
Genootschap op het Jacobskerkenpad:
Sint-Truiden: 22 juni, 19.30 uur, pelgrimszegen en ont-
hulling bronzen schelp
Tongeren: 23 juni, 17.00 uur, caminomuziek op de bei-
aard, 18.00 uur pelgrimsviering en zegen in de Basiliek
Bilzen: 24 juni, stadsbezoek met gids (1€) – inschrijven 

als je de etappetocht niet meedoet
Maaseik: 26 juni, onthulling bronzen schelp en wegwij-
zer (Santiago 2411km) en open musea (Regionaal archeo-
logisch museum, Apotheekmuseum, John Selbachmu-
seum met poppen en schilderijen)
Eversel: 28 juni, 19.00 uur pelgrimszegen en onthulling 
bronzen schelp en wegwijzer

Wandeling langs Luikse Jacobalia, 10-9-2010
In De Pelgrim 100 beschrijft Martin Kellens de Luikse 
bezienswaardigheden in verband met Jacobus. Naar 
aanleiding van dit artikel heeft Max Schiavoni een mooi 
parcours uitgetekend vanuit het nieuwe station Guille-
mins, dat we op vrijdag 10 september 2010 zullen lopen. 
De gidsen Martin en Max heten u alvast welkom! 
Meer details lees je in de volgende HOLA.

REGIO NOORDERKEMPEN
Pelgrimsavonden
De pelgrimsavond van dinsdag 1 juni heeft, net als die 
van 6 april, plaats in het Cultuurcentrum “De Oude Pas-
torij” (1ste verdieping), Dorpsstraat 45, 2950 Kapellen.
Aanvang: 20.00uur. Iedereen van harte welkom!  

REGIO NOORDERKEMPEN + ANTWERPEN
Bezoek Sint-Jacobskerk Antwerpen: volgeboekt
Het bezoek aan de Sint-Jacobskerk te Antwerpen op 
zaterdag 29 mei 2010, georganiseerd door de regio Noor-
derkempen en de regio Antwerpen, is helemaal volge-
boekt.

 Ǚ Terugblik

PELGRIMSZEGENING 27-2-2010

Pater Mondelaers o.s.b., één van de voornaamste stich-
ters van ons genootschap, zal zeker bij Jacobus gelobbyd 
hebben want er viel op 27 februari geen dropje regen in 
Zevenkerken. De cafetaria van de abdij waar 25 jaar gele-
den ons genootschap het daglicht zag, kreeg die dag het 
bezoek van een blij roezemoezende menigte pelgrims uit 
heel Vlaanderen. Met om en bij de driehonderd waren 
ze.
Na een stevig potje koffie vulden ze nadien de stemmige 
abdijkerk, waar de zegening zou plaatsgrijpen.
Onze werkgroep spiritualiteit creëerde er, aan de hand 
van zorgvuldig gekozen teksten en beelden, de serene 
ingetogenheid die zo broodnodig is bij een dergelijke 
zegening. Dit jaar werden de fietsers eveneens duidelijk 
in het daglicht gesteld terwijl ook de thuisblijvers, zoals 
verleden jaar, met een takkenbosje werden bedacht.
Achteraf bezochten alle pelgrims het graf van Pater Mon-
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delaers waar Etienne Van Wonterghem, namens het 
Genootschap, symbolisch een takkenbos neerlegde.
Waarop van standplaats werd gewisseld, want het mid-
dagmaal werd in het domein Merkenveld opgediend. 
Honderdtachtig pelgrims zaten aan en regio Brugge had 
er de handen vol.
Na de middagpauze bracht Jan Verhaverbeke ons nog 
een felgesmaakte en historisch onderbouwde uiteenzet-
ting over het fenomeen “begijn” in onze Lage Landen 
Waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde.
Rik Vertongen, ondervoorzitter

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 27-3-2010

Op 27 maart 2010 vond de jaarlijkse algemene vergade-
ring van de effectieve leden van het Genootschap plaats 
in het Diocesaan en Pastoraal Centrum te Mechelen.  
Ongeveer zestig effectieve leden tekenden present. Na 
het woord van welkom door de voorzitter, begon een 
goedgevulde voormiddag.
Achtereenvolgens namen de verantwoordelijken van 
een groot aantal werkgroepen en in uitvoering zijnde 
projecten het woord.  Zo gaf o.a. Hugo Frederix een 
overzicht van de stand van zaken voor het Jacobskerken-
pad.  Frans Van Parijs belichtte de viering van Sint-Jacob 
te Brussel op 25 juli, afsluiter van het Jacobskerkenpad. 
Hugo Morael blikte vooruit op het Pelgrimstreffen van 
30 en 31 oktober te Mechelen. Marc Michiels kondigde 
het aanmaken van een database voor de bibliotheek aan, 
gepaard met een herschikking van de boeken, die de 
leden en de pelgrims een betere toegang tot de beschik-

Kersvers erelid Dirk Aerts in goed gezelschap

Voorzitter Hugo Morael vindt een aandachtig gehoor

Pelgrimszegen 27-2-2010 - “God zegene je en beware je op je tocht”

Pelgrimszegen 27-2-2010 - Een takkenbos op de grafsteen van 
pater Mondelaers
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bare informatie moeten bieden. Luc Vermoesen stelde 
de Antwerpse pelgrimsherberg Sint-Julianus voor, die 
hopelijk opnieuw voor pelgrims kan opengesteld worden 
eind 2010. Daarnaast werd ook een Sint-Jacobswandeling 
ontwikkeld, die ingelopen wordt ter gelegenheid van de 
passage van het Jacobskerkenpad in Antwerpen. Hugo 
Morael stelde vervolgens de nieuwe permanente expo 
voor, die achteraan in de zaal opgesteld stond. De voor-
middag werd besloten met de benoeming van Dirk Aerts 
en Wilfried Wijn tot erelid van het Genootschap.  De lau-
datio’s werden uitgesproken door respectievelijk Etienne 
Van Wonterghem en Jan Verhaverbeke.
Na de lunch volgde het wettelijk voorgeschreven gedeelte. 
Vooreerst verkoos de Algemene Vergadering tien toege-
treden leden tot nieuw effectief lid en vijf effectieve leden 
tot nieuw bestuurslid.  Yvonne Roelof werd herverkozen 
als bestuurslid.  De Vergadering nam akte van het ont-
slag van vijf effectieve leden. Vervolgens stelde secretaris 
Raymond De Haes het jaaroverzicht van de activiteiten in 
2009 voor. Penningmeester Jos Vanmontfort behandelde 
het financieel overzicht 2009. De Algemene Vergadering 
gaf daarna kwijting aan de bestuurders bij handgeklap. 
Nadien werden het nieuwe huishoudelijk reglement, 
weliswaar licht geamendeerd, en de begroting 2010 goed-
gekeurd. Voorzitter Hugo Morael sloot de vergadering 
met enkele varia en beantwoordde de gestelde vragen.
Deze interessante en goedgevulde dag werd afgesloten 
met een stijlvolle receptie in de voormalige pandgang, 
waar, bij een goed glas wijn, nog een uurtje gezellig nage-
praat werd.

Raymond De Haes, secretaris

REGIO ANTWERPEN
Gerarda Damad-Dekker over haar tochten, 31-3-2010
Voor de tweede maal kwamen de pelgrims uit Antwerpen 
samen op de vooravond van Witte Donderdag, dit jaar 
dus op woensdag 31-3-2010. Vijfenveertig leden van het 
genootschap - waaronder een pelgrim die enkele dagen 
later zou vertrekken en een andere die voor de .. 16de keer 
op stap gaat - waren op de afspraak in de ontmoetings-
ruimte van de Sint-Andriesparochie van Antwerpen. Erg 
aangenaam om vast te stellen was dat enkele leden van 
de Koninklijke Vereniging van het Sint-Julianusgasthuis 
aanwezig waren. Het is overigens deze vereniging die 
telkenjare op Witte Donderdag de “pelgrimstafel” in het 
gelijknamige gasthuis organiseert.
Dat “heimwee” naar de camino pelgrims lokt, lijkt voor 
de hand liggend en het werd sterk ervaren op deze bij-
eenkomst. 
Luc Vermoesen leidde de spreekster, Gerarda Damad-
Dekker, in. Op een zeer aparte en erg interactieve wijze 

spiegelde ze ons “haar” tocht voor. Gerarda Damad-
Dekker is geboren te Heemskerk, Noord-Holland, maar 
ze woont al sedert 1986 in  Vosselaar. In 2004 ruilde ze 
het drukke zakenleven voor een tocht naar Santiago 
de Compostela. Erg onverwacht en zo goed als onvoor-
bereid. Daardoor kwam ze zichzelf tegen en leerde ze te 
relativeren. Lessen in nederigheid, noemt zij het zelf. 
Sindsdien legde ze reeds ettelijke kilometers af richting 
Sint-Jacob. Gerarda organiseert stiltewandelingen en 
geeft als vrijwilliger QiGong lessen.
Ze gaf praktische tips over de tocht maar ging ook diep 
in op de intense belevingen. Hoe je angst kan ombuigen 
naar liefde, wat negatieve gevoelens kunnen teweeg-
brengen en dat een positieve ingesteldheid een verrijking 
in je leven kan betekenen. 
Wellicht herkenden veel toehoorders zichzelf in bepaalde 
situaties die zij schetste. Toch bleek zeer sterk dat iedere 
pelgrims zijn “eigen” weg moet stappen. Iedere pelgrim 
doet dit met eigen middelen, ingesteldheid en doelstel-
lingen.
Een speciaal moment was het pakkende verhaal over de 
ontmoeting met een jonge crimineel van 12 jaar, die als 
laatste kans de tocht naar Compostela werd aangeboden 
onder leiding van een begeleider. Ver op de achtergrond 
repeteerde het kerkkoor voor de dienst van Pasen, wat 
aan haar verhaal een speciale dimensie toevoegde.
De camino van Gerarda kun je beleven in haar boek 
“Heimwee naar de Camino”, uitgegeven in 2009 en rij-
kelijk geïllustreerd met tekeningen en aquarellen die zij 
onderweg maakte.
Regiocontactpersoon Hilde Van Ingelgom bood de char-
mante spreekster als dank een mooie ruiker aan. Nadien 
werd er nagekaart en passeerden de actualia de revue:
Wanneer wordt de dikke “De Pelgrim nr 100” verwacht? 
Waar blijft het boek “Het eerste woord”?
Wie komt er morgen naar de Pelgrimstafel?
Is het Jakobskerkenpad vandaag 31 maart écht afgesloten 
en volgeboekt?
wie neemt er deel aan het Vlaams traject van “Europa 
Compostela 2010” met vertrek op 5 juni in Kalmthout 
richting Halle?
Wanneer kunnen we inschrijven op het Pelgrimstreffen 
van eind oktober? 
Alleszins een boeiende avond. De lente hing al voelbaar 
in de lucht.

Luc Vermoesen
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REGIO NOORDERKEMPEN
Pannenkoekenavond van regio Noorderkempen 2-2-2010
De pannenkoekenavond in Kapellen was een groot 
succes. Al sinds mensenheugenis is het in onze streken 
gebruikelijk om op het feest van Onze-Lieve-Vrouw 
Lichtmis pannenkoeken te eten. In vroegere tijden was 
het een smulpartij voor het hele gezin. Maar omdat de 
welvaart en het overaanbod ook hier toesloegen, blijft er 
van dat mooie volksgebruik niet veel meer over. Daarom 
besliste het bestuur van de regio Noorderkempen una-
niem om op dinsdag 2 februari de eerste pannenkoeken-
avond te organiseren. Die had plaats in het Kaartershuisje 
aan de Dorpstraat in Kapellen.
Nog waren niet alle tafels gedekt of de eerste hongerige 
klanten klopten al aan de deur:

 – Moeten we hier zijn voor de pannenkoeken?
 – Ja,kom maar binnen!Ik rammel van de honger…

Gelukkig kon er een beroep gedaan worden op Annemie 
en Guido, die hebben namelijk een echt Bretons pan-
nenkoekbaktoestel (20-letterwoord !). Het tuig staat op 
vier stevige poten en ziet er uit als een vliegende schotel 
met rondom enkele knipperende lichtjes. Op het eerste 
gezicht oogt het vrij sympathiek en onschuldig, maar 
vergis je niet! Als de ingestelde temperatuur van het 
ruimtetuig bereikt is, houden de landingslichten op met 
knipperen en dát  is net het uitgelezen moment om je 
vingers te verbranden. Even de nodige verzorging en dan 
was de eerste pannenkoek snel een feit en even vlug als 
ie te voorschijn was gekomen, verdween ie in de gulzige 
mond van een hongerige pelgrim. Zoals te verwachten 
was met zulk apparaat, verliep het bakken van de vol-
gende baksels tegen een supersonische snelheid.

 – Bak er voor mij nog maar een stuk of zes want het is 
al van op de Cebreiro geleden dat ik nog zo’n honger 
gehad heb! 

De ervaren lezer begrijpt direct dat het niet makkelijk is 
om een hoop pelgrims, die bezig zijn met het vertellen 
van hun belevenissen op de Caminos, aan het zwijgen te 
brengen. Wel, in Kapellen is dat gelukt! Op die bewuste 
avond klokslag 20.45 uur was er in het Kaartershuisje 
alleen nog maar wat gesmak en goedkeurend gegrom te 
horen. Sint-Jacob keek neer naar hen en zag dat het goed 
was…
En dat is ook wel te begrijpen. Waar kun je je überhaupt 
voor een donativo van ocharme 5 euro, te goed doen aan 
heerlijke, flinterdunne en krokante pannenkoeken? 
Daarbij kregen de aanwezigen nog een bakje koffie, thee 
of een glas geurige pelgrimswijn van de wijnbron van 
Irache. Daar zegt een echte pelgrim niet neen tegen, die 
zet zijn pelgrimsstaf even aan de kant en schuift aan.
Iedereen was het erover eens dat er soms ook buiten de 

Camino fantastische dingen te beleven zijn, maar ze zijn 
zeldzaam. Die avond was er één van. 
Iets vóór middernacht verlieten de laatste deelnemers, 
voldaan en tevreden, het gezellige Kaartershuisje van 
Kapellen. Toen de vliegende schotel voldoende afgekoeld 
was, konden de eigenaars ermee naar huis…
DD

 Ǚ Werkgroepen

HOSPITALEROS

Werkrooster 2010 van de hospitaleros in Los Arcos

Periode namen

27-03 tot 15-04 Gilbert en Lieve De Block-Van Der Heyden

16-04 tot 30-04 Eddy David en Dino Kesteloot

01-05 tot 15-05 Oswald en Eddy Kyndt

16-05 tot 31-05 Jan en Marie-José Eylenbosch-Gijssens

01-06 tot 15-06 Dino en Carien Kesteloot-Wittevrongel

16-06 tot 30-06 Johan en Paula Bouckaert-Desseyn

01-07 tot 15-07 Peter en Myriam Aldelhof-Brusten

16-07 tot 08-08 Albert en Paula Heremans-Vandenbroeck

09-08 tot 31-08 Koen en Annie Horemans-Verbeeck

01-09 tot 15-09 Georges en Anne-Marie Viaene-Dumalin

16-09 tot 30-09 Johan en Regina Goovaerts-Vangaever

01-10 tot 15-10 Frans Nauwelaers en René Vander Auwera

16-10 tot 31-10 Marc en Ann De Ryck-François

VERKOOPDIENST

Te koop in het secretariaat, op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur  (behalve Paaszaterdag, juli, augustus en de 
kerstvakantie) of via verkoopdienst@compostelagenoot-
schap.be.

Jacobsfietsroute
 – 88 blz.
 – Routebeschrijving per etappe
 – Adres, beschrijving en foto van Sint-Jacobskerken
 – Prijs: leden € 8, niet-leden € 9, + eventueel verzendings-

kosten

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

Via Brugensis & Via Scaldea
 – 82 blz.
 – 22 blz. kaarten, 1/50 000, inkleur
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Via Brabantica
 – 82 blz.
 – 20 blz. kaarten, 1/50 000, in kleur

Via Limburgica verschijnt aanvang mei.
Prijs via’s: leden € 9 euro, niet-leden € 10, + eventueel ver-
zendingskosten.

Geen verkoopdienst in juli en augustus
Vanaf dit jaar zal de Verkoopdienst, net zoals onze dienst 
Permanentie, in de Varkensstraat te Mechelen, de deu-
ren sluiten tijdens de vakantiemaanden juli en augustus. 
Mailbestellingen zullen een automatisch antwoord krij-
gen tijdens die periode, met daarin het verzoek de bestel-
ling te herhalen vanaf 1 september.

“Pelgrimeren zonder God”: uitverkocht
De uitgeverij van het boek Gtv 037 Pelgrimeren zonder God 
van Herman Vuijsje heeft ons verwittigd dat de voorraad 
is uitverkocht. Dit boek zal dus (voorlopig ?) uit onze ver-
kooplijst verdwijnen.

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.
“de Jacobsstaf” is een uitgave van het “Nederlands 
Genootschap van Sint Jacob”, dus het tijdschrift van onze 
noorderburen.
Beide tijdschriften verschijnen tijdens dezelfde maan-
den als onze “De Pelgrim”. Zij liggen in ons secretariaat 
(Varkensstraat 6, 2800 Mechelen) en kunnen daar tijdens 
de zaterdagpermanentie ingekeken en gelezen worden.
Een grote greep uit hun inhoud:

Bloc-Notes. Edition spéciale du trimestriel “Le Pecten” 
– februari 2010 – nr. 10:

 – Het volledige jaarverslag van 2009.
 – Uitnodiging voor de Assemblée Générale op 27 maart 

2010 in Ciney.
 – Uitnodiging voor het Internationaal Colloquium 

“L’encadrement des pèlerins du XIIe siècle à nos jours” 
op 16 en 17 april 2010 in Namen.

De Jacobsstaf – december 2009 – nr. 84 – jaargang 21:
 – Pasa y Olvida/Ga verder en vergeet. Poëzie van de Nicara-

guaanse auteur Rubén Darío.
 – Pelgrimeren kort. Nieuwtjes uit de wereld van de 

Camino.
 – Tegenwind en stilte op de Camino. Mijmeringen en ont-

moetingen onderweg.
 – Avonturen onderweg. Tussen Arles en Saint-Gilles du 

Gard.

 – No pain no glory. Verrassingen op de Camino francés.
 – Opschudding in een Spaans dorpje. In Riego del Camino 

op de Vía de la Plata.
 – Santiago Caminandi. Met leerlingen op stap naar Finis-

terre.
 – Op zoek naar nieuwe wegen. Pelgrimeren in de winter, 

langs de Camino de Invierno.
 – Dat ruikt Europees! Ervaringen van Nederlandse hospi-

taleros in Arrés.
 – Een droom gaat werkelijkheid worden. Met een peuter 

fietsen naar Santiago.
 – Lopen en leven. Oei! Onze dochter wil de Camino stap-

pen!
 – Magie en nostalgie in de Franse herbergen. Gîte les Clèdes 

op de Via Tolosana + Les Rues-des-Vignes langs de Via 
Turonensis.

 – Gebed van de kaars. Poëzie gevonden langs de Voie des 
Plantagenets.

 – Verenigingsnieuws:
Afscheid van voorzitter Tijs Dorenbosch.
Impressie najaarsbijeenkomst 7-11-2009.
Martin Sheen in de pelgrimsherberg van Roncesval-
les.

De Jacobsstaf – februari 2010 – nr. 85 – jaargang 22:
 – De spiritualiteit van de pelgrim. Transformerende wegen 

van Sint-Jacob.
 – Pelgrimeren kort. Nieuwtjes uit de wereld van de 

Camino.
 – Shikoku, een pelgrimstocht in Japan. Ook boeddhisten 

pelgrimeren.
 – Pelgrim met Kerst. De auteur verkent de eerste etappe 

van het Nederlandse Pelgrimspad.
 – Gaat de Camino aan zijn succes ten onder? Bedenkingen 

bij het grote aantal pelgrims op de Camino francés.
 – De hond van Campiello. Belevenissen op de Camino del 

Norte.
 – Verrassende verbondenheid. Tussen pelgrim en trucker.
 – Pelgrimeren als medicijn. Onderzoek op het effect van 

het stappen van een deel (2 weken) van de Camino.
 – Wielen op de weg (2). Vervolg van “Een droom gaat wer-

kelijkheid worden”.
 – Brazilië op de Camino. In de refugio van Vega de Val-

carce.
 – Verenigingsnieuws:

Woordje van de nieuwe voorzitter Joost Bol.
Jacobalia in Nederland: activiteiten van de werkgroep.
Aankondiging van het verschijnen van onze honderd-
ste “De Pelgrim”.

Herman Merckx
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 Ǚ Mededelingen

“BALLADE VAN DE WEG” VINDT HAAR WEG

De “Ballade van de weg” van Jan Verhaverbeke spreekt 
blijkbaar de Jacobspelgrims aan. Vooral door de inspan-
ningen van Paul Joné zijn reeds vertalingen tot stand 
gekomen in negen Europese talen nl. Duits, Engels, 
Frans, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Portugees, Rus-
sisch en last but not least Spaans. 

CURSO DEL CAMINO DE SANTIAGO 

ROAD TO SANTIAGO CURSUS

De universiteit van Santiago de Compostela organiseert 
voor de derde keer een cursus “Road to Santiago” (31 mei 
tot 11 juni 2010 voertaal Engels) en een cursus “Camino 
de Santiago” (4 tot 15 oktober 2010, voertaal Spaans). In 
beide gevallen wordt echter ook een (basis)cursus Spaans 
aangeboden.
Doel van deze cursussen is de kennis van de camino te 
bevorderen via een multidisciplinaire aanpak en tegelijk 
kennis van Spaans bij te brengen of aan te scherpen.
De twee weken durende cursus omvat

 – Een week op de universiteit, 40 lesuren
 – Een zesdaagse tocht op het Galicische deel van de 

camino Francés
 – Seminaries
 – Inleiding in de Galicische cultuur
 – Intens cultureel programma: wandelingen, rondlei-

dingen, workshops, gastronomie, recepties
 – Logies, maaltijden, medische verzorging te Santiago 

en onderweg
Behandelde thema’s zijn o.m. 

 – legendes en tradities, kunst en Jacobijnse rites,
 – met de maag eten of met de ziel?, 
 – nieuwe spiritualiteit, 
 – gastronomie en wijn op de camino, 
 – Jacobijnse iconografie, 
 – pelgrimsdagboeken, 
 – Jacobijnse literatuur.

Alle info vind je via www.cursosinternacionales.usc.es of 
mail linguas@usc.es of rechtstreeks naar de coördinator 
carmen.ollero@usc.es

HET VLAAMS GENOOTSCHAP EN DE UNIVERSITEIT VAN 

SANTIAGO

Hierboven lees je de aankondiging van twee veertien-
daagse cursussen aan de universiteit van Santiago de 
Compostela (usc). Naar aanleiding hiervan zijn nuttige 
contacten gelegd tussen het Vlaams genootschap en de 

universiteit, speciaal met mevrouw Carmen Ollero, ver-
antwoordelijke voor cursussen. Carmen Ollero heeft 
spontaan op de webstek van www.cursosinternaciona-
les.usc.es (zie openingsbladzijde en ga naar “Noticias”) 
een degelijke voorstelling van ons genootschap gegeven 
als volgt.

Internationale cursussen en het Vlaams Genootschap
Onze cursus over de weg naar Santiago is bekendge-
maakt in de tijdschriften van culturele organisaties en 
Jacobsgenootschappen over heel de wereld. Het jongste 
bericht dat we daaromtrent kregen komt van het Vlaams 
Genootschap van Santiago in Vlaanderen, België.
Dat genootschap werd gesticht in 1985 en het is een van 
de oudste Compostelaverenigingen buiten Spanje. De 
stichter is een monnik van de abdij van Sint-Andries te 
Zevenkerken (Brugge) Dom Willibrord Mondelaers.
In het kader van zijn doelstellingen organiseert het 
Genootschap voorbereidingszittingen ten behoeve van 
pelgrims, ontmoetingsgelegenheden,  spreekbeurten en 
studiedagen. Het Genootschap beschikt over een biblio-
theek en een documentatiecentrum dat elke zaterdag ter 
beschikking van de leden staat. Het verenigingstijdschift 
“De Pelgrim” (El peregino) verschijnt viermaal per jaar.
Het Genootschap telt ongeveer 2000 vaste leden en 
schrijft jaarlijks zo’n 900 geloofsbrieven uit. Op het inter-
net is het te vinden onder  http://www.compostelage-
nootschap.be. Voor de aankondiging van onze cursus 
wordt verwezen naar http://www.compostelagenoot-
schap.be/default.aspx?id=393#twintig1
Zo hoort u het ook eens van een ander…

FOTOTENTOONSTELLING OVER DE CAMINO

Jorden Hellemans is als fotograaf vanuit Merksem-Ant-
werpen naar Santiago de Compostela gestapt om over 
de camino en de mystiek ervan, een fotoreportage te 
maken. Aan de pelgrimage was tevens een sponsortocht 
voor de vzw Kinderen van Cambodja gekoppeld (http://
www.cambodja.org).
De foto’s van deze tocht worden tentoongesteld in het 
kasteel van Schoten op 1-2-3, 7-8-9 en 10 mei 2010. Een 
voorontwerp van de affiche kan worden bekeken op de 
website http://jordenfotografie.be 

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 
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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

REFUGIUM DIENSTENCENTRUM TER ENGELEN MAASEIK
‘het eerste in Vlaanderen’
Het is een (te) goed verborgen geheim: in het prachtige 
Maasstadje Maaseik kunnen pelgrims sinds 2005 een 
sobere maar betaalbare overnachting vinden. Achter de 
muren van het Dienstencentrum Ter Engelen, een orga-
nisatie voor mensen met een verstandelijke handicap, 
schuilt een bescheiden historische site die dateert uit de 
17de eeuw. 
Een duik in de geschiedenis: in 1626 vestigen de kapucij-
nen zich in Maaseik. Zij leven volgens de strikte regels 
van Sint-Franciscus, dus in volstrekte armoede. In 1632 
wordt de eerste steen gelegd van de kapucijnenkerk die 
in 1638 ingewijd wordt. Nadien volgt de verdere uitbouw 
van een klooster met uiteraard een aantal kloostercellen 
voor de kapucijnen.
In 1840 nemen de Zusters van Liefde het klooster over. 
Net op dat punt start de geschiedenis van Ter Engelen. 
Het levenswerk van de zusters is onderwijs geven aan 
blinde of dove meisjes. Later gaan ze meisjes met een ver-
standelijke handicap begeleiden.
Anno 2010 is Dienstencentrum Ter Engelen een heden-
daagse organisatie die opvang en begeleiding biedt aan 
meer dan 500 kinderen en volwassenen met een verstan-
delijke handicap. Het geheel is veel groter geworden, er 
zijn initiatieven gekomen buiten Maaseik, maar de zorg 
is wel kleinschalig gebleven.
Het verhaal van de zusters, de stichters, is ook bijna afge-
lopen hoewel hun geest blijft doorleven in het werk dat 
dagelijks verricht wordt. Momenteel zijn er nog twee 
zusters en zij hebben een wel erg bijzondere taak gekre-
gen! Zij beheren ondermeer de kloostercellen waar zij, 
samen met hun medezusters, zo lang een sober leven 
hebben geleid. Deze cellen staan sinds 2005 open voor 
pelgrims die op weg zijn naar Santiago de Compostela. 
Sinds de opening maken er jaarlijks tussen de 40 en 50 
pelgrims gebruik van het refugium. Het gaat meestal om 
Duitsers en Nederlanders die via het Nederlandse Thorn 
in Maaseik belanden.
Het refugium beschikt over 8 slaapplaatsen. Er zijn 2 
tweepersoonskamers en 4 individuele. Het zijn eenvou-
dige kamers met gemeenschappelijk toilet en bad op de 
gang.

Praktische informatie:
 – Adres: Capucienenstraat 23, 3680 Maaseik
 – Contactpersoon: Zuster Marie-Jeanne Teuwen, 089 56 

38 42, Capucienenstraat 25b1.
 – U kan mailen naar dienstencentrum@terengelen.be . 
 – Het refugium is open van medio april  tot einde okto-

ber.
 – Aanmelden bij voorkeur ten minste 1 etmaal vooraf 

telefonisch of per mail. Het refugium is toegankelijk 
vanaf 16.30 uur

 – Pelgrims dienen te  beschikken over een pelgrimspas 
of geloofsbrief uitgereikt door een Sint-Jacobsgenoot-
schap

 – Overnachting + ontbijt kost € 12 per persoon (over-
nachting in een kamer met opgemaakt bed, incl. 
hoeslaken, onderlaken en kussensloop, een ontbijt en 
gebruik van de badkamer).

 – Meer informatie: www.terengelen.be.

Dirk Cremers 
Informatieverantwoordelijke Dienstencentrum Ter Engelen

SPECIALE PELGRIMSSTEMPEL IN TONGEREN

Vanaf mei zal er een speciale pelgrimsstempel te verkrij-
gen zijn in:

 – de basiliek van Tongeren (voorlopig vragen aan de 
“suisse’)

 – Alden Biesen: toeristisch onthaal
 – Rutten (waar: plaats wordt nog meegedeeld)

TENTOONSTELLING TE BRUGGE 

“NAER HET GRAF VAN MyNEN HEERE SINT JACOP”

Van 9 juni tot 26 september is in de Brugse Sint-Jacobs-
kerk de tentoonstelling “Naer het graf van mynen heere 
sint Jacop” te bezichtigingen. De ondertitel luidt: “Brugse 
pelgrims op weg naar Santiago de Compostela”.
Er wordt aandacht besteed aan de figuur van de apostel, 
aan de pelgrims en aan de redenen waarom ze vrijwillig 
of gedwongen (als strafbedevaart) op stap gingen evenals 
aan de schelp, het kenteken van de Jacobspelgrims. Ook 
de hedendaagse pelgrim komt aan bod met enkele inter-
views van Brugse Compostelagangers.
Beelden, schilderijen, zilversmeedwerken, kortom aller-
hande kunstvoorwerpen afkomstig uit verschillende 
Brugse instellingen en die verwijzen naar de H. Jacobus, 
worden – sommige voor het eerst – getoond.
De toegang is kosteloos.
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TENTOONSTELLING COMPOSTELLE ET L’EUROPE 

– L’HISTOIRE DE DIEGO GELMíREZ

De autonome Gemeenschap Galicië organiseert in Parijs 
van 17 maart tot en met 16 mei een unieke tentoonstel-
ling onder de bovenvermelde titel.
Aartsbisschop Diego Gelmírez (1070?-1140) was een 
van de grootste figuren van zijn tijd, iemand die mede 
gestalte gaf aan de “renaissance” van de 12de eeuw. Hij 
was de drijvende kracht achter de bouw van een nieuwe 
romaanse kerk in Compostela en hij zette zijn stad als 
bedevaartsplek op de hoogte van Rome en Jeruzalem.
Hij was een open geest en een onvermoeibaar reiziger. 
Twee keer , in 1100 en 1105, ondernam hij een tocht naar 
Rome en bezocht daarbij o.m. Toulouse, Moissac, Con-
ques en Cluny. Tijdens die reizen maakte hij kennis met 
de hoogtepunten van de romaanse tijd in Frankrijk en 
hij legde talrijke contacten.
De tentoonstelling omvat vier grote afdelingen:

 – Sint-Jacob en het avontuur van de pelgrimage
 – Diego Gelmírez, de “Franse” wegen, Cluny
 – Diego Gelmírez in Italië
 – Diego Gelmírez in Portugal

Alleszins het zien waard dus, maar je moet er wel voor 
naar Parijs: Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Salle 
Viollet-le-Duc, Musée galerie des Moulages, Palais Chail-
lot, 1 Place du Trocadéro et du 11 novembre, 75116 Paris, 
www.citechaillot.fr (expositions temporaires, Compos-
telle et l’Europe)

OOK DIT NOG

Inwijden, inhuldigen, onthullen zijn drie verschillende 
bezigheden. Even leentjebuur spelen bij de onvolprezen 
“Taalwijzer” van Paul Cockx.

Inwijden
Niet te verwarren met inhuldigen of onthullen. Een 
kerk, een gebouw, een school, een nieuw stadhuis kun-
nen worden ingewijd. Gebruikelijk zijn ook: plechtig, 
officieel openen of in gebruik nemen

Inhuldigen
Niet te verwarren met inwijden of onthullen. Alleen per-
sonen kunnen worden ingehuldigd.

Onthullen
Een standbeeld, een gedenkteken, een naambord wordt 
onthuld.

Een Sint-Jacobsschelp wordt dus onthuld en een pel-
grimsroute kan worden ingewijd (plechtig; officieel ope-
nen of in gebruik nemen)

 Ǚ Zoekertjes
Marina Fiddelaers zou in mei willen vertrekken vanuit 
de Somport of  Saint Jean-Pied-de-Port naar Santiago de 
Compostela. Ze zoekt een vrouwelijke metgezel of groep. 
Contact: Marina Fiddelaers, dr. Pergenslaan 13, 3680 
Maaseik, tel. 0032 479 891156 e-mail marina_fiddelaers@
hotmail.com

Dees Van Caeyzeele, fietst samen met zijn tweeling-
broer op 13 mei 2010 vanuit Oostende naar Compostela 
(zie www.compostelakrisendees.be). Ze vernamen dat 
draagtassen op de voorvork en op het stuur storing tus-
sen de sensor en de teller van een draadloze kilometer-
teller kunnen veroorzaken, speciaal als er metaal in de 
tassen zit. Heeft iemand daar ervaring mee? Goede raad 
is welkom bij deesvancaeyzeele@donbosco.be, tel. 059-
702081, 0472-323.647

Martine Van de Velde, 61 jaar, wil volgend jaar in april 
naar Compostela stappen.
Heeft iemand zin om mee te stappen? 
Contact:martinevdvelde@skynet.be   tel. 053/625240

Hugo Van Pelt vertrekt rond begin april 2011 vanuit Ant-
werpen te voet naar Jeruzalem, met Myriam en Tamar, 
zijn twee  ezelinnen. Wie voelt zich geroepen om deze 
vredestocht mee te ondernemen? Tel.03 232 32 59 na 18 
uur of 0472 52 36 51 of hugotreza@base.be



Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
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Permanentie

In extremis ontving de redactie nog de lijst van wie de permanentie verzorgen op het secretari-
aat te Mechelen in de periode februari – juni 2010. Publicatie kan nog net omdat er nog wat 
plaats overblijft op deze allerlaatste bladzijde

Zaterdag 6  februari Robert Truyen en Jos Belmans
Zaterdag 13 februari Paul en Jo De Vlam
Zaterdag 20 februari René Sterckx en Magda Cumps
Zaterdag 27 februari Toon en Tine De Meester
Zaterdag 6 maart Dirk De Smedt en Toon De Meester
Zaterdag 13 maart Hanny Pouderoyen
Zaterdag 20 maart Gilbert Organe en Robert Truyen
Zaterdag 27 maart Herman en Anna Parton
Zaterdag 3 april Paaszaterdag: geen permanentie
Zaterdag 10 april René Sterckx en Dirk De Smedt
Zaterdag 17 april Toon en Tine De Meester
Zaterdag 24 april Herman en Minouche Troukens
Zaterdag 1 mei Yvonne Roelof en Roos Bossuyt
Zaterdag 8 mei Jaak Fouquaert
Zaterdag 15 mei Hanny Pouderoyen
Zaterdag 22 mei Rik Camerlinckx
Zaterdag 29 mei Gilbert Organe en Toon De Meester
Zaterdag 5  juni Herman en Minouche Troukens
Zaterdag 12 juni Yvonne Roelof en Roos Bossuyt
Zaterdag 19 juni Herman en Anna Parton
Zaterdag 26 juni Jos Belmans


