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Driemaandelijks - oktober – november – december 2010 – Erkenningsnummer P702078 – Afgiftekantoor Antwerpen X – Afzender Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

Kalender

2010
5-10 Regio Noorderkempen, pelgrimstafel
30 en 31-10 Pelgrimstreffen te Mechelen
16-11  Regio Limburg, Genk, Pelgrimstocht lyceum-

scholieren
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7-12  Regio Noorderkempen, wijnen langs de 

camino

2011

5-2 Infonamiddag Mechelen
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26-3 Algemene vergadering, Mechelen
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Klein-Brabant
9-4 Infonamiddag Neerpelt
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 Ǚ Pelgrimstreffen - Mechelen, 
30 en 31 oktober

Met “De Pelgrim” nr. 101 van juli 2010 kreeg je een folder 
en een inschrijvingsformulier voor het Pelgrimstreffen 
dat een nieuw orgelpunt in ons jubileumjaar moet wor-
den. Natuurlijk kun je voor alle gegevens ook terecht op 
de webstek van het Vlaams Genootschap van Santiago 
de Compostela. Maar er is meer!

NIEUW! Mogelijkheid voor deelname voor één i.p.v. 
twee dagen, al of niet met diner op zaterdagavond.
Het uitgebreide en gevarieerde programma van dit 
tweedaags treffen, dat ons jubileumjaar afsluit, valt in 
goede aarde. Niet iedereen echter kan zich voor twee 
dagen vrijmaken en daarom vroegen veel leden of deel-
name voor één dag niet mogelijk was.
Om zoveel mogelijk pelgrimsvrienden te kunnen ver-
welkomen hebben we de volgende keuzemogelijkheden 
uitgewerkt:
1. Deelname programma op zaterdag en zondag: € 47,5 

(ongewijzigd)
2. Deelname programma enkel op zaterdag, met recep-

tie, € 24,5 (nieuw)
3. Deelname aan het diner op zaterdag: € 20 (ongewij-

zigd)
4. Deelname programma enkel op zondag, met 

afscheidsdrink: € 24,5 (nieuw)

Het aangepaste inschrijvingsformulier is te vinden op 
de laatste bladzijde van deze Hola. Het kan ook worden 
aangevraagd via de webstek pelgrimstreffen@composte-
lagenootschap.be of bij Koen De Witte, Koude Markt 8, 
8000 Brugge, tel. 050 34 23 28

Opgelet

Als je reeds inschreef blijven de inschrijving en het 
gekozen programma geldig, tot eventueel tegenbericht.

Overnachting

 – Er blijven nog mogelijkheden voor overnachting 
(kamer met ontbijt) in Novotel Mechelen, Van Beet-
hovenstraat 1, tel. 015 40 49 53, mail H3154@accor.com, 
eenpersoonskamer € 62, tweepersoonskamer € 68

mailto:pelgrimstreffen@compostelagenootschap.be
mailto:pelgrimstreffen@compostelagenootschap.be
mailto:H3154@accor.com
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 – Jeugdherberg Mechelen, Zandpoortvest 70, tel. 015 27 
85 39, mail mechelen@vjh.be tarieven van € 19,80 tot € 
34, lakens inbegrepen. Door het groepslidmaatschap 
van ons genootschap hoef je niet individueel aangeslo-
ten te zijn bij de Vlaamse Jeugdherberg Centrale om in 
deze jeugdherberg te overnachten.

Beide overnachtingsmogelijkheden zijn gelegen op wan-
delafstand. Steeds vragen naar de speciale voorwaarden 
“Pelgrimstreffen Compostelagenootschap”.

Locaties

De stations Mechelen-Nekkerspoel en Mechelen-Cen-
traal, het DPC (ingang Grote Markt), het stadhuis (voor 
de receptie), de salons Van Dijck (voor het diner), het 
hotel Novotel en de Jeugdherberg “Zandpoort” zijn alle 
gelegen binnen wandelafstand.

 Ǚ Verenigingsleven
Op 8 mei 2010 hield de Europese Commissie in Brussel 
Opendeur. In het kader hiervan werden door het Comité 
der Regio’s verschillende Europese regio’s voorgesteld. 
Dit jaar is het Año Santo of Xacobeo in Spanje en de 
Spaanse deelstaten waardoor de Camino loopt, waren 
aanwezig met een uitgebreide stand. Naast het versprei-
den van informatie en het ter beschikking stellen van 
folders over de pelgrimsweg in hun regio hadden de 
organisatoren ook aandacht voor de Camino in ons land.
Hiervoor waren het Vlaamse en Waalse Genootschap 
uitgenodigd door de Fundación Galicia Europa, de per-
manente vertegenwoordiging van Galicie bij de Euro-
pese Commissie. Het Vlaams Genootschap werd onder 
de aandacht van een internationaal publiek gebracht met 
een PowerPoint voorstelling door Freddy Du Seuil, lid 
van de Raad van Bestuur. Nadien nam Jacques Degehet, 
secretaris van het Waals Genootschap het woord.
Op 25 mei 2010 werd door Radio Maria, Nederlandstalige 
uitzendingen, een interview afgenomen van Freddy Du 
Seuil dit naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het 
Vlaams Genootschap. Hierin werd een beeld geschetst 
van de pelgrimages naar Santiago in het algemeen en 
van de werking van het Vlaams Genootschap in het bij-
zonder.
Op 13 juli 2010 waren Hugo Morael en Freddy Du Seuil 
te gast in de Fundación Galicia Europa, Wetstraat te 
Brussel. Voor een vijftigtal toehoorders, leden van de 
Intergrupo Caminos de Santiago, Internationale Com-
postelavereniging van Europese ambtenaren en parle-
mentsleden werd het Vlaams Genootschap voorgesteld 
en volgde nadien een PowerPoint voorstelling over St.-

Jacob en zijn pelgrimsweg in Vlaanderen.
Na het welkomstwoord door de voorzitter van de 
Intergrupo, het Spaanse Europarlementslid D. Francisco 
Millán Món, gaf Hugo Morael, in het Engels, een kort 
overzicht van de activiteiten van het Vlaams Genoot-
schap. Tijdens zijn voordracht, in het Spaans, behan-
delde Freddy Du Seuil de bedevaart naar Santiago in 
Vlaanderen. Als inleiding was er een beknopt overzicht 
van de geschiedenis van de Vlaamse pelgrims en de door 
hen gevolgde wegen. Nadien werd een virtuele tocht 
ondernomen doorheen het Vlaamse land waarbij alle 
Jakobskerken met hun jacobalia werden bezocht. Een 
aantal van de getoonde foto’s waren heel recent genomen 
tijdens het Jakobskerkenpad. Tot slot werden de onlangs 
gepubliceerde via-boekjes voorgesteld.
Op 20 juni 2010 was Freddy Du Seuil opnieuw te horen op 
Radio Maria. Deze maal in een gesprek over het Jakobs-
kerkenpad. Op zaterdag 14 augustus 2010 trokken onder 
leiding van Freddy Du Seuil een aantal leden van de 
Intergrupo Caminos de Santiago op tocht over een stukje 
van het Jacobskerkenpad. De voettocht bracht de deelne-
mers van Hoeke naar Damme.  Sint Jacob was hun wel-
gezind want het kerkje in Hoeke was toevallig open. Na 
de tocht werd nog een bezoek gebracht aan de tentoon-

Voor de Xunta de Galicia is ons genootschap geen onbekende. 
Wij werden gevraagd voor een lezing over de aanwezigheid van 
Sint-Jacob en van de pelgrimsweg in Vlaanderen. 

mailto:mechelen@vjh.be
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stelling Naer het graf van mynen heere Sint Jacop in de 
Brugse St.-Jakobskerk.

 Ǚ Regionale werking

REGIO LIMBURG

Pelgrimstocht scholieren van het Genkse lyceum, 

16-11-2010

Tijdens de week van de smaak in november is Spanje 
het gastland. In dat kader organiseren we een avond in 
het Spaans huis Altas Torres, Hoevezavellaan 22, Genk-
Waterschei. Leerkrachten en leerlingen van het Lyceum 
Genk vertellen over hun camino naar Santiago. Deelne-
ming is gratis. Je kunt bovendien proeven van Spaanse 
hapjes en drankjes en genieten van Spaanse muziek. 
Aanmelden  via regiolimburg@compostelagenootschap.
be

REGIO NOORDERKEMPEN

Pelgrimsavonden

De vaste pelgrimsavonden voor leden en kandidaat-leden 
hebben plaats elke eerste dinsdag van de pare maanden 
om 20.00 uur tot nader bericht in “Het Kaartershuisje”, 
Dorpsstraat 65, 2950 Kapellen. Steeds zijn er fijne erva-
ringen en getuigenissen te horen en steken kandidaat-
pelgrims heel wat informatie op. 
Voor inlichtingen: regionoorderkempen@compostelage-
nootschap.be, Annemie Vanderschoot, tel. 03 605 60 09

Pelgrimsbabbelavond, 5-10-2010

Een gezellige avond zeker niet te missen voor de terug-
komers van 2010 en de deelnemers aan het Jacobskerken-
pad. 

Wijnproefavond, 7-12-2010

Elke pelgrim met een beetje ervaring op het terrein weet 
allang dat het plezier van het pelgrimeren niet zit in het 
afleggen van zoveel mogelijk kilometers of het bezoeken 
van zoveel mogelijk kerken en kathedralen.
Tevens weet hij of zij dat de Camino Francès door en 
langs enkele schitterende wijngebieden loopt: Navarra, 
La Rioja, Tierra de León, Galicia...
Wat is er trouwens beter om de zware beproevingen van 
het pelgrimsleven aan te kunnen dan het dagelijks drin-
ken van enkele glazen gegist druivensap? De verstandige 
pelgrim drinkt echter met mate(n).

Daarom en om het jubileumjaar op een passende wijze 
af te sluiten, organiseert de regio Noorderkempen een 
wijnproefavond met “wijnen van langs de Camino”.
Wij gingen dus op zoek naar een ervaren lesgever in de 
wijnkunde en die vonden wij in de persoon van Clem 
Van Royen uit  Brasschaat. Hij komt ons een en ander 
vertellen over het keuren en beoordelen van wijn in het 
algemeen en van enkele merkwaardige wijnen uit het 
noorden van Spanje.
Plaats: Het “Kaartershuisje” Dorpstraat 65, Kapellen
Wanneer: dinsdag 7 december 2010 om 19.30 uur
Bijdrage: € 10 per deelnemer te storten op rekening 973-
0040235-14 regio Noorderkempen. Gelieve je naam en 
lidnummer te vermelden.
Inschrijven vóór 25 november 2010.

Opgelet: De inschrijving is pas definitief na betaling. 
Het aantal deelnemers is beperkt, schrijf dus zo spoedig 
mogelijk in!
Op onze eerste wijnproefavond gaan we een zevental 
wijnen proeven en bespreken.  Elke deelnemer krijgt op 
het einde van de avond een samenvatting op papier. Op 
de tafels staan brood en water om de smaakpapillen “op 
nul” te kunnen zetten.
Er wordt op die avond niets te koop aangeboden,wel 
wordt er medegedeeld waar en tegen welke prijs de 
besproken wijnen aangekocht kunnen worden. Exclu-
sieve en zeer dure flessen komen niet aan bod,wel wijn 
met een bijzondere prijs/kwaliteitsverhouding.
Deze avond wordt georganiseerd zonder winstoogmerk, 
de lesgever verleent zijn medewerking op basis van vrij-
willigerswerk uit sympathie met het pelgrimsgenoot-
schap.
Ten slotte nog een goede raad: kom te voet of met het 
openbaar vervoer,laat je afhalen, zorg voor een goede 
BOB of maak gebruik van de spuwemmers...
Tot binnenkort!
Voor meer inlichtingen: Annemie Vanderschoot, 03/ 605 
60 09 of annemievanderschoot@hotmail.com 

 Ǚ Terugblik

SINT-JACOBSVIERING 25-7-2010

Mag het iets meer zijn? De feestdag van Sint-Jacob was 
dit jaar alleszins geen “gewone” jaarlijkse viering en 
dat had zo zijn redenen. Vooreerst viel 25 juli in 2010 op 
een zondag en dat betekent zoals bekend, een heilig jaar 
in de Jacobstraditie. Maar er is nog heel wat meer. Het 
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela werd 
opgericht in 1985 en viert dus zijn zilveren jubileum. In 
dat kader werd een etappetocht op het Jacobskerkenpad 

mailto:regiolimburg@compostelagenootschap.be
mailto:regiolimburg@compostelagenootschap.be
mailto:regionoorderkempen@compostelagenootschap.be
mailto:regionoorderkempen@compostelagenootschap.be
mailto:annemievanderschoot@hotmail.com
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georganiseerd, een uitzonderlijke gebeurtenis waarover 
je ruime weerklank vindt in “De Pelgrim” nr. 102. Het 
sluitstuk van deze tocht werd dan de Jacobsviering te 
Brussel. 
De (verwachte) bestorming kwam er: we telden meer 
dan driehonderd deelnemers. Dank zij de voorbeeldige 
organisatie liep alles feilloos.
Na de registratie en een opwekkende koffie of een ander 
drankje, vonden we elkaar terug in de stemmige kerk 
van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand in hartje 
Brussel, in de Sint-Jacobswijk. Pastoor Johnny De Mot 
ging gevat voor in de aansprekende dienst. De kerk zat 
afgeladen vol. Voor de centrale bezetting zorgden onze 
dappere Jacobskerkenpadstappers. Hun enthousiast pel-
grimslied ontlokte speciaal applaus.
Vervolgens ging het naar de gotische zaal van het prach-
tige stadhuis, dat nog geheel de geest van het oude Bra-
bantse Brussel, parel aan de kroon van de Nederlanden, 
uitademt. Voorzitter Hugo Morael sprak de aanwezigen 
toe maar heel wat van zijn woorden gingen verloren in de 
drukte van drankjes en hapjes. Sommigen beklaagden 
zich daar nadien over maar uitgesteld is niet verloren: de 
kern van zijn toespraak vind je hieronder.
Na een gevarieerd middageten was er nog gelegenheid 
voor een waaier van historische rondleidingen, deskun-
dig gegidst. Een erg geslaagde dag alleszins, een viering 
om niet vlug te vergeten. 

Toespraak van voorzitter Hugo Morael op de receptie ten 
stadhuize:
Mijnheer de kabinetschef,
Dames en heren,
Beste Jakobskerkenpadstappers en fietsers,
Beste pelgrimsvrienden,
Vandaag is het driemaal feest.
Het is de feestdag van onze patroon, en nog wel op een 
zondag. Wie niet weet wat dat betekent, St.-Jakob die op 
een zondag valt, moet nu maar eens even trachten een 
pint te bemachtigen in Santiago: daar zijn vandaag hon-
derdduizenden verzameld.
Ten tweede heffen wij het glas op onze 25° verjaardag. We 
beginnen aan de volgende 25 jaar
En ten derde eindigt hier vandaag een uitzonderlijk 
gebeuren: het Jakobskerkenpad
En aan dat Jakobskerkenpad wil ik twee beschouwingen 
wijden.
Ten eerste.
Het warme welkom dat wij overal ontvingen vanaf de 
eerste dag. Dat is vandaag eveneens zo op onze 38ste dag 
en wij danken de stad Brussel in de persoon van de heer 
kabinetchef, voor de gastvrijheid in dit stadhuis. Tevens 

dank ik ons lid Frans Van Parijs die deze dag organiseerde 
en verder wil ik speciaal welkom heten onze vriend Joost 
Bol, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Sint 
Jakob.
Overal op het Jakobskerkenpad kwam ons veel prak-
tische steun en warme sympathie tegemoet. Ik kan dat 
slechts verklaren uit het bewuste besef en misschien 
ook het onbewuste aanvoelen, ook van velen buiten ons 
genootschap, dat de Jakobstraditie een belangrijk Euro-
pees religieus cultuurhistorisch erfgoed is, dat verdient 
bewaard te worden en gekoesterd te worden omdat de 
Europese ziel het nodig heeft. En daarom is ons werk zeer 
zinvol.
En ten tweede.
De grote en enthousiaste deelname van onze leden zowel 
stappers als fietsers was een aangename verrassing. Het 
wijst erop dat onze leden ook van actieve activiteiten 
houden.
Dat er meer inschrijvingen waren dan verwacht, schiep 
uiteraard logistieke problemen voor eten en slapen maar 
die problemen zijn door de etappeverantwoordelijken 
meesterlijk opgelost. Want ook dat was een verrassing: 
de inzet van zovelen om dit georganiseerd te krijgen. Als 
we op het succes terugkijken van het Jakobskerkenpad en 
ik moet daarvoor mensen gaan bedanken, dan zijn dat 
niet alleen honderden leden van ons genootschap maar 
even zoveel niet-leden van ons genootschap die graag 
hebben meegeholpen.
De idee van het Jakobskerkenpad kent een lange zwanger-
schap. Het embryo werd in mekaar gezet door een kleine 
groep. Dan was er een draagmoeder die er een tijdje mee 
rondliep maar we kunnen niet buiten de vroedvrouw en 
de wroetman die uiteindelijk het kind op de Vlaamse 
landkaart hebben gezet en die van het Jakobskerkenpad 
een succes maakten nog voor het begonnen was: Jenny 
Leysens en Hugo Frederix. 
Aan hen komt het toe de herinneringspenning en de 
Compostela uit te reiken die zij speciaal voor het Jakobs-
kerkenpad gemaakt hebben voor al wie de tocht in zijn 
geheel liep. En ook wie niet alle etappes kon meemaken 
maar wel het grootste gedeelte, verdient een herinne-
ring.
(40 stappers ontvingen een speciale Compostela en de 
herinneringspenning)
Beste vrienden,
al zeg ik het zelf: wat een heerlijk genootschap. Als het 
niet bestond moest het hier ter plekke uitgevonden wor-
den. Maar dat hebben anderen voor ons gedaan, 25 jaar 
geleden. 
Drie aanwezigen hier vandaag zijn lid sinds de stichting 
in 1985 en ik verwelkom hen zeer speciaal:
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lid nr 2 Fernand Dendooven
lid nr 10 Jaak Baret en
lid nr 27 Amand Vogelaere die overigens een belangrijk 
deel van het Jakobskerkenpad meestapte.
Hen en alle leden die 25 jaar lid zijn zullen we in de bloe-
metjes zetten op onze volgende en laatste activiteit van 
ons jubileumjaar tijdens de receptie op het stadhuis van 
Mechelen op de zaterdagavond van het Pelgrimstreffen 
van eind oktober. Dat is nog even hier vandaan maar de 
inschrijvingen lopen binnen. U zult er zo dadelijk tijdens 
de lunch op een efficiënte manier aan herinnerd worden. 
Reken maar dat niemand ontgoocheld zal zijn in het pro-
gramma van dat Pelgrimstreffen en dat u waar voor uw 
geld zult krijgen. Ik hoop u allen daar te kunnen  terug-
zien.
En ik besluit:
lang leve het genootschap!
Ultreia.

 Ǚ Werkgroepen

BIBLIOTHEEK

In april 2010 is de nieuwe werkgroep bibliotheek van 
start gegaan. Bedoeling is om de compostela-bibliotheek 
beter bereikbaar te maken voor onze leden en geïnteres-
seerden. Om een goed overzicht te krijgen op de collectie 
boeken en pelgrimsgidsen worden op dit ogenblik alle 
titels ingebracht in een eigen database met specifieke 
compostela-velden (routes, trefwoorden…). Eerst wer-
den duidelijke afspraken gemaakt met de leden van de 
werkgroep hoe we de 22 velden dienden in te vullen. 
Van april 2010 tot nu werden zo een 550 titels op een 
conforme wijze in de bib-database ingebracht. Vooral 
de velden “trefwoorden” en “korte beschrijving van de 
inhoud” nemen toch wel wat tijd in beslag. Er wacht ons 
groepje van acht enthousiaste vrijwilligers nog minstens 
evenveel boeken om in te brengen. Dit computerwerk 
krijgt nu prioriteit. Elke donderdag proberen we met 
een groepje op het secretariaat boekentitels in te brengen 
naast het huiswerk dat we regelmatig meenemen.
Leuk is om af en toe een pareltje van een boek te ontdek-
ken. Zo is er een mooi geïllustreerde Japanse pelgrims-
gids in de collectie met hier en daar een Spaanse ver-
wijzing (El camino de Santiago en España hoy – visita 
el románico Español) waardoor je enigszins kunt raden 
waarover het boek informatie geeft. Ook is er een anti-
quariaatsboekje dat teruggaat tot 1854, geschreven door 
priester Visschers dat toelichting geeft over het ontstaan 
van de pelgrimsmaaltijd op Witte Donderdag in het St-
Juliaens Gasthuis te Antwerpen. Een “Pilgerführer nach 
Santiago de Compostela” uit 1495 is een bewerking van 

een middeleeuwse routebeschrijving vanuit Zwitserland 
naar Compostela en terug doorheen België. Naast de ori-
ginele middeleeuws-oud-Duitse tekst staat de transcrip-
tie in hedendaags Duits. Deze pareltjes die dikwijls in 
slechte staat zijn laten we opnieuw inbinden door onze 
boekbinder Theo Van Montfort die dit doet op een zeer 
kunstige en competentvolle manier. Ook de tijdschriften 
worden op dit ogenblik verzameld en stelselmatig inge-
bonden.
Eens alle boektitels zijn ingebracht in de bib-database is 
het de bedoeling om deze rijke collectie van pelgrimsgid-
sen en boeken ook permanent zichtbaar te maken op de 
website van het genootschap. Van dan af zal het mogelijk 
worden om via een zoekfilter van de database informatie 
over allerhande pelgrimsgidsen, boeken en tijdschriften 
op te zoeken. Nadien kunnen leden en geïnteresseer-
den deze boeken ook raadplegen in onze bibliotheek in 
het Diocesaan en Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6, 
B-2800 Mechelen. We zullen de bibliotheek zo herschik-
ken dat alle titels in een mum van tijd makkelijk terug te 
vinden zijn. Uitlenen is niet mogelijk. Wel kunnen som-
mige pelgrimsgidsen en boeken via onze verkoopdienst 
aangekocht worden.
We zullen je via Hola verder op de hoogte houden van 
onze verdere werkzaamheden. 
Namens de werkgroep bibliotheek wgbib@compostela-
genootschap.be (Marc Michiels)
Annemie, Germaine, Herman,Hugo, Marc P, Marc M, 
Ruth en Toon

PERMANENTIE

Elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur - behalve tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar en in juli en augustus - kunnen 
leden terecht op ons algemeen secretariaat in het DPC, 
Varkensstraat 6, Mechelen. Daar kunnen ze niet alleen 
onze gespecialiseerde bibliotheek raadplegen, maar ze 
zijn er ook aan het goede adres voor info bij de voorbe-
reiding van een tocht, voor het raadplegen van lectuur en 
voor documentatie, reisgidsen e.d.  Dit alles wordt moge-
lijk gemaakt door de leden van onze werkgroep perma-
nentie en met name:

September 2010
Zaterdag 4, Anna en Herman Parton
Zaterdag 11, Magda Cumps
Zaterdag 18, Dirk De Smedt
Zaterdag 25, Gilberte Organe

Oktober 2010
Zaterdag 2, Paul en Jo De Vlam
Zaterdag 9, Jaak Fouquaert

mailto:wgbib@compostelagenootschap.be
mailto:wgbib@compostelagenootschap.be
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Nieuwe code: Gtvf

We hebben een nieuwe code toegevoegd aan onze ver-
kooplijst: Gtvf (= Gids voor te voet én met de fiets). Inder-
daad, steeds meer uitgeverijen houden in hun gidsen 
rekening met de pelgrims te voet én met de pelgrims per 
fiets. Daarom krijgt de Nederlandstalige gids “Te voet 
naar Compostela” van Paco Nadal (vroegere code Gtv 
053) de nieuwe code Gtvf 001.

“Te voet naar Santiago”

Pas verschenen en nu al te verkrijgen bij onze verkoop-
dienst: Te voet naar Santiago de Compostela: de Kust
route van Paco Nadal. De gids beschrijft de route van 
Irún tot Sebrayo en aansluitend de twee mogelijke vari-
anten: de Camino Primitivo (Sebrayo – Oviedo – Melide 
– Santiago) en de Camino de la Costa (Sebrayo – Riba-
deo – Arzúa – Santiago), aangevuld met de route tot de 
Faro de Fisterra. De gids is Nederlandstalig. Elke etappe 
wordt verduidelijkt met een gedetailleerde kaart voor 
voetgangers én voor fietsers, een hoogteprofiel, winkels, 
overnachtingsmogelijkheden, … Hij wordt (net als zijn 
broertje Gtvf 001) uitgegeven met spiraalband. Formaat: 
23 x 15,50 cm. Code op onze verkooplijst: Gtvf 002. Prijs: 
€ 27,95.

Conrad Stein Verlag

De Duitstalige Outdoor-gidsen van Conrad Stein Verlag 
zijn alom bekend. Veel leden vragen ons regelmatig naar 
deze gidsen en dat is begrijpelijk, want zij zijn zeer com-
pact (formaat: 16,50 x 11,50 cm) en dus gemakkelijk mee 
te nemen. Ook tips voor de fietsers ontbreken niet! De 
routebeschrijvingen zijn zeer accuraat. Kaarten en hoog-
teprofielen vervolledigen de beschrijvingen, evenals de 
overnachtingsmogelijkheden, winkels, …Vanaf nu zijn 
te verkrijgen bij onze verkoopdienst:
Gtvf 003: Outdoorgids Nordspanien: Jakobsweg 
Camino Primitivo. Route: Villaviciosa – Oviedo- 
Melide – Santiago, aangevuld met de route tot de Faro de 
Fisterra. Duitstalig. Prijs: € 14,90.
Gtvf 004: Outdoorgids Spanien: Jakobsweg Küsten
weg. Route: Hendaye – Irún – Ribadeo – Santiago, aan-
gevuld met de route tot de Faro de Fisterra. Duitstalig. 
Prijs: € 16,90.

Verdwenen

Vtvf 010 is niet meer opgenomen in onze verkooplijst. 
Het gaat om een schelp van tin aan een halsketting.

Zaterdag 16, Paul en Jo De Vlam
Zaterdag 23, Roos Bossuyt en Yvonne Roelof
Zaterdag 30, Anna en Herman Parton

November 2010
Zaterdag 6,  Robert Truyen en René Sterckx
Zaterdag 13,  Herman en Minouche Troukens
Zaterdag 20,  Hanny Pouderoyen en Huub Mooren
Zaterdag 27,  Jos Belmans

December 2010
Zaterdag 4, Magda Cumps
Zaterdag 11, Anna en Herman Parton
Zaterdag 18, Dirk De Smedt en René Sterckx

Januari 2011
Zaterdag 8, Hanny Pouderoyen
Zaterdag 15, Herman en Minouche Troukens
Zaterdag 22, Roos Bossuyt en Yvonne Roelof
Zaterdag 29, Magda Cumps en Robert Truyen

VERKOOPDIENST

Nieuwe blauwe polo’s

Onze gele T-shirt (Vtvf 010) is sedert juni 2010 opgevolgd 
door een blauw exemplaar met in gele opdruk het logo 
van het genootschap. Deze unisex polo’s van katoen zijn 
beschikbaar in de maten S, M, L, XL, XXL en XXXL. 
Tijdens Jacobskerkenpad werden ze grondig uitgetest en 
goed bevonden. Ze kunnen worden besteld via verkoop-
dienst@compostelagenootschap.be. De prijs is € 10 per 
stuk.

De etappeverantwoordelijken van etappe 2 (Duisburg-Leuven)
van het Jacobskerkenpad in de nieuwe polotruitjes. Van links 
naar rechts Herman Troukens, Monique Van Meerbeek en Jozef 
Belmans. 

mailto:verkoopdienst@compostelagenootschap.be
mailto:verkoopdienst@compostelagenootschap.be


Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
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Eerst halen, nadien betalen

Wij willen nogmaals deze oproep herhalen: Als u een 
bestelling plaatst bij onze verkoopdienst, betaal NOOIT 
vooraf! Als de bestelling geleverd wordt, steekt daar een 
factuur bij met het juiste bedrag én het juiste rekening-
nummer. Op die manier vermijden we heel wat werk en 
kopzorgen.

 Ǚ Mededelingen

Op de valreep: bus/voettocht naar Santiago tijdens de 

herfstvakantie 

Een groep leerkrachten en leerlingen van het laatste 
jaar van het Onze-Lieve-Vrouwlyceum uit Genk gaat tij-
dens de herfstvakantie op pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostela.   Ze reizen met de bus tot een zevental 
kilometer voor Sarria en stappen dan nog een 115-tal km 
tot in Compostela. Voor deze tocht zijn er nog enkele zit-
plaatsen vrij in de bus. Heb je zin om alsnog mee te gaan? 
Neem dan direct contact op met egeusens@hotmail.com, 
ward.bijnens@telenet.be of egfried@telenet.be
Periode : 28-10-2010 tot 5-11-2010
Prijs : 300€ (inbegrepen bus Royal Class, twee overnach-
tingen in Bilbao)

Stond erbij, keek ernaar … nam eraan deel

Jaar in jaar uit kunnen wij langsheen diverse beschikbare 
wegen die naar Santiago de Compostela leiden meerdere 
duizenden moedige bedevaarders van over heel Europa 
ontwaren en … begroeten.
Het noordelijke traject in Frankrijk, met name dit ver-
trekkende via Doornik in België, is enigszins in de ver-
geethoek verzeild, wellicht te wijten aan afwezigheid 
van bebakening en gebrek aan accommodatie. Menig 
Compostela-bedevaarder is er reeds even verloren gelo-
pen. Inmiddels is hier fors verandering in gekomen. Op 
initiatief en onder impuls van Régis Quennesson werd, 
vanuit de op 17 september 2008 opgerichte “Association 
Saint-Jacques en Boulangrie”, het probleem met succes  
aangepakt.
Op zaterdag 19 juni 2010 werd in de schaduw van de 
kathedraal van Cambrai - want de zon was van de partij 
- het startsein gegeven van de 18 km lange mars als inau-
guratie van het eerste deeltraject  (“tronçon”) van Cam-
brai naar Honnecourt s/Escaut. Na een toespraak van de 
burgemeester en zegening door de plaatselijke geestelijke 
zette de tocht zich in beweging, doorheen een vloed van 
overweldigend natuurschoon, via Niergnies-Seranvil-
lers, Crèvecoeur-sur-Escaut, richting Les Rues des Vignes 

tot Abbaye de Vaucelles en verder richting Banteux tot 
Honnecourt-sur-Escaut. Mijn Belgische deelname werd 
bijzonder op prijs gesteld. Wat mij betreft, ik heb er alvast 
van genoten.
Bovendien heb ik, als gewone stapper-wandelaar, ken-
nis kunnen maken met meerdere moedige pelgrims die 
reeds een of meer malen de Compostela-bedevaarttocht 
hebben afgelegd. Mijn bewondering en waardering 
ervoor is alleen maar toegenomen. Een ervaring op zich-
zelf…
Meer, véél meer hierover: www.saintjacquesenboulang-
rie.wordpress.com
Romain-C. Stofferis – Merelbeke

Pelgrim in beeld gebracht

Op zaterdag 24 juli 2010 werd 
aan de Sint-Jacobssite te Kalm-
thout het beeld ‘Pelgrim’ van 
Kalmthoutenaar Jorg Van 
Dale officieel onthuld. Het 
kunstwerk van blauwe hard-
steen verwijst naar de wande-
laars die via de eerste Vlaamse 
halte op de Brabantica-route 
naar het Spaanse bedevaarts-
oord Santiago de Compos-
tela trekken. De stilistische 
figuur beeldt een oude pel-
grim met staf en lang gewaad 
uit, weergegeven in de stijl 
van de kunstenaar. De ope-
ning in het beeld staat voor 
het oneindige/eindige van de 
tocht en de verbinding tussen 
het hoofd en het hart van het 
beeld om de pelgrimsreis tot 
een goed einde te brengen.
(Info cultuur@kalmthout.be, 
tel. 03 620 22 66)

 Ǚ Zoekertjes
Om haar caminomicrobe tevreden te stellen wil 
Vera De Cock in oktober een stuk van de ‘Camino 
de Madrid’ stappen. Wie heeft dit al te voet gedaan 
en kan haar informatie geven over het landschap, de 
zwaarte van de route, albergues e.d.? Mailadres is:  
info@vera-de-cock.be

De pelgrim van Jorg Van Dale te 
Kalmthout

mailto:egeusens@hotmail.com
mailto:ward.bijnens@telenet.be
mailto:egfried@telenet.be
http://www.saintjacquesenboulangrie.wordpress.com
http://www.saintjacquesenboulangrie.wordpress.com
mailto:info@vera-de-dock.be



