
¡Hola!

Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Ravenstraat 98, 3000 Leuven
hola.redactie@compostelagenootschap.be

hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be

2
Mei 2007

Vl
aa

m
s G

en
oo

ts
ch

ap
 va

n 
Sa

nt
ia

go
 d

e C
om

po
st

el
a

  
 V

o
o

r
 e

e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t

Van de raad van bestuur

Rik Vertongen nieuwe ondervoorzitter

Op de raad van bestuur van 16 maart 2007 werd 
Rik Vertongen tot ondervoorzitter verkozen. Rik 
is voor de meesten geen onbekende. Hij is sinds 
lange tijd lid van ons genootschap en hij treedt dit 
jaar voor de zevende keer op als hospitalero in Los 
Arcos. Op 17 maart 2007 was hij nog als zodanig te 
zien in een uitzending op canvas.
De raad van bestuur dankt Yvonne Roelof die sinds 
een vijftal jaren ondervoorzitter was. Yvonne zal 
als raadslid in verschillende werkgroepen actief 
blijven, zoals voorheen in de werkgroep “Via de la 
Plata”, en in de toekomst meer nog in de werkgroep 
“Jongeren”.

Activiteiten
12 mei : Gerard Bodifée + Lentewandeling,  
Sportacentrum Tongerlo. 
Alle info over de voordracht van Gerard Bodifée 
(voormiddag), de maaltijd en de abdijenwandeling 
(namiddag) is te vinden, samen met het formulier 
voor inschrijving, in De Pelgrim nr. 88 (maart) en 
op de webstek. Inschrijven kan nog tot 5 mei 2007 

25 juli: Sint-Jacobsviering te Sint-Jacobskapelle 
(Diksmuide). 
De 25 juli-viering van Sint-Jacob krijgt dit jaar een 
extra feestelijk tintje (www.gosantiago.be). Alle info 
en een inschrijvingsformulier volgt in De Pelgrim 
nr. 89 van juni 2007. (verzending op 11 juni). Tevens 
deelt daarin de VVV van Diksmuide overnachtings-
mogelijkheden mee (Zie ook het berichtje hierna). 

�

�

Alvast een voorsmaakje van het programma:
-  een toeristisch treintje haalt je af aan het station en 

brengt je tijdig terug
- vanaf 10.00 uur samenkomst
- 10.30 uur eucharistieviering
- 11.30 uur inwijding St.-Jacobsbeeld
-  12.00 uur receptie aangeboden door de stad Diks-

muide, gevolgd door BBQ.
- 16.15 uur eventueel bezoek aan de IJzertoren

Overnachten te St.-Jacobskapelle/Diksmuide 
en omgeving.  Diksmuide is niet echt centraal 
gelegen en een aantal leden die van ver komen 
zouden vóór en/of na de feestdag graag in de omge-
ving overnachten. Daarom deze oproep: leden van 
ons genootschap uit de omgeving van Diksmuide 
die de mogelijkheid hebben medeleden te logeren 
worden verzocht zich kenbaar te maken op ons 
secretariaat Ravenstraat 98, 3000 Leuven, of via 
e-mail info@compostelagenootschap.be, of telefo-
nisch bij voorzitter Hugo Morael 03/666 11 33). Wie 
van deze logeermogelijkheid wil gebruik maken, 
neemt op dezelfde wijze contact op. Ons secretariaat 
zal bemiddelen en de slapers in contact brengen met 
de gelegenheidshospitaleros.

Noteer alvast
- 11 november: infodag te Neerpelt
- 17 november: terugkomdag te Lede
- 8 december: Hospitalerodag te Gent

Terugblik
Algemene Vergadering, 10 februari 2007
De eerste algemene vergadering van de effectieve 
leden vond plaats in Tongerlo op zaterdag 10 februari 
2007 om 14 uur. Het aantal effectieve leden van onze 
vereniging bedraagt 112. Op deze vergadering waren 
61 leden aanwezig, 26 leden verontschuldigd en 25 
leden afwezig.
Voorzitter Hugo Morael verwelkomt iedereen 
hartelijk op deze eerste effectieve-ledenvergade-
ring. Buiten de vertrouwde agendapunten zoals het 
activiteitenverslag van het voorbije jaar, de balans 
2006 en begroting 2007 was het voornaamste punt 
op deze bijeenkomst evenwel de beleidsverklaring.
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Beleidsverklaring 2007-2009.
Dit beleidsplan geeft inzicht in de prioriteiten die 
het bestuur moet hanteren voor de goede werking 
van de vereniging in de komende jaren. Haarscherp 
formuleert de voorzitter de sterke en de zwakke 
punten van het huidige beleid. Sterke punten zijn: 
- 1200 gemotiveerde leden
- een gezonde financiële situatie
- een degelijk tijdschrift
-  een grote groep leden met uiteenlopende erva-

ringen. 
Zwakke punten zijn: 
- 800 leden voor één jaar
- te weinig communicatie tussen de leden onderling
- een bestuur op leeftijd en een ondermaatse huisves-
ting.
Het spreekt voor zich dat, zonder de sterke punten 
uit het oog te verliezen, er de komende tijd door 
het bestuur zal gesleuteld worden aan de mindere 
punten uit zijn analyse.

Ontslag bestuurder en bestuursverkiezing
Toon De Meester, jarenlang bestuurslid en verant-
woordelijke van de documentatiedienst, gaf ontslag. 
De voorzitter looft in een passend woord de jaren-
lange inzet van Toon. 
Yvonne Roelof wordt door de vergadering voor een 
periode van drie jaar herverkozen als bestuurslid.

Nieuwe ereleden
Volgende personen werden door de vergadering tot 
erelid benoemd:

1.  Gerardo Zuñiega. Gerardo is de verantwoordelijke 
van de refugio in Los Arcos. Hij staat onze hospi-
taleros met raad en daad bij met het oplossen van 
grote en kleine problemen.

2.  Carlos Compaire. Carlos is de kinesist van dienst in 
Los Arcos.

3.  Romaan Munghen. Romaan heeft tien jaar lang 
met jongeren uit St.-Niklaas en omgeving fiets-
pelgrimstochten begeleid naar Compostela.

Slotwoord
In zijn slotwoord verwijst de voorzitter naar drie 
grondregels die aansluiten bij zijn beleidsplan.
De “D” van duidelijkheid
De “D” van degelijkheid
De “D” van doorzettingsvermogen
De vergadering eindigt om 18 uur met een hapje en 
een drankje.

Lente-ontmoeting, 10 maart 2007
Op 10 maart 2007 kwam het Vlaams Compostela 
Genootschap samen in Tongerlo voor de jaarlijkse 
Lente-ontmoeting. De dag begon met een gezellige 
babbel bij een kop koffie. Rond 10.00 uur begaf heel 
het gezelschap zich naar de abdijkerk van de Norber-
tijnen. 146 medepelgrims kregen in een stijlvolle en 
ontroerende viering de pelgrimszegen.
Om de voormiddag te besluiten luisterden we naar 
het activiteitenverslag en het financiële verslag dat 
tijdens de Algemene Vergadering van 10 februari 
2007 werd goedgekeurd.
Bij een traditioneel middagmaal van tomatensoep, 
kip met frieten en sla konden de aanwezigen rustig 
bijpraten. In de namiddag zocht een panel met 
inspraak van de zaal naar de redenen waarom wij 
(ik) op tocht gaan (ga) en waarom dan wel de weg 
naar Compostela en niet zo maar gelijk welk Grote-
Routepad. Een uitvoerig verslag hierover vindt u in 
De Pelgrim van juni 2007
Rond 16.30 uur werd de vergadering afgerond en 
meer dan 220 aanwezigen keerden voldaan naar hun 
eigen refugio terug.

Medegedeeld

Sint-Jacobsprocessie Brussel, 26 mei 2007
Deze processie, waaraan het Waalse genootschap 
actief deelneemt, vindt naar jaarlijkse traditie plaats 
na de mis van 11.00 uur in de kerk van Goede Bijstand 
te Brussel op 26 mei 2007.
Info: www.st-jacques.ws of amis@st-jacques.ws.

�

Gerardo Zuñiega en Carlos Compaire poseren gaarne met hun oorkonde 
van erelidmaatschap
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Mesa, 20-23 juni 2007
Op deze tocht in de Ardennen (voorheen “Mars van 
de Ardeense Jagers”) dragen opvallend veel deelne-
mers van verschillende nationaliteiten een Sint-
Jacobsschelp op hun rugzak. Op de slotdag (zater-
dagnamiddag 23 juni) is zelfs een pelgrimstreffen 
gepland. Bij het vormen van de parade komen we 
samen rond een opvallende gele vlag met schelp om 
nadien aan de optocht deel te nemen.
Belangstellenden kunnen zich via e-mail melden 
bij info@compostelagenootschap.be.
Zie ook www.mil.be/mesa

Verenigingsleven

“De Pelgrim” een succesnummer
In 2005 vierden we het twintigjarig bestaan van ons 
genootschap. In dat kader zag ‘De Pelgrim’ 85 van 
juni 2006 het licht, een dubbelnummer van liefst 
136 bladzijden, een boekwerk eigenlijk. Dat speciale 
nummer werd bijzonder gewaardeerd. Er is zoveel 
navraag naar, vooral van nieuwe leden en vanuit 
Nederland, dat besloten werd tot een herdruk.
‘De Pelgrim’ gaat overigens op zijn vaart voort: het 
nummer 88 van maart 2007 telde niet minder dan 
56 bladzijden, 8 meer dus dan de klassieke 48.

�

Erfgoeddag 22 april
Ons Genootschap was aanwezig in de St.-Jacobskerk 
te Antwerpen met een informatiestand.
Belangstellenden vonden op deze wijze de weg naar 
het lidmaatschap.

Lidkaartvoordeel
Via een van onze leden krijgen wij bericht dat ‘US 
Armyshop’, Doorniksewijk 43 te 8500 Kortrijk onze 
leden op vertoon van hun lidkaart een korting geeft 
van 10 %.
De firma heeft heel wat materiaal voor mensen die 
er op uittrekken.
Hartelijk dank aan ons medelid en aan de firma die 
ons dit voordeel toekent.

Onderdak in Duisburg
Wie als pelgrim tussen Brussel en Leuven een 
slaapplaats zoekt, kan terecht in Duisburg bij René 
Sterckx of bij vrienden van het gezin Sterckx. Voor 
contact GSM 0478 883 713 of per  
e-mail rene.sterckx@pandora.be.

Vl
aa

m
s G

en
oo

ts
ch

ap
 va

n 
Sa

nt
ia

go
 d

e C
om

po
st

el
a

  
 V

o
o

r
 e

e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t

Lente-ontmoeting, 10 maart 2007
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Kerk van Duisburg geopend voor bezoek
René Sterckx wijst er tevens op dat de Katharinakerk 
van Duisburg beslist een bezoekje waard is al was het 
maar omdat Sint-Jacob met de ontschorste twijg je daar 
begroet. De kerk is in de periode waarop het zomeruur 
van toepassing is voor bezoek geopend op zaterdag van 
9.30 tot 18.00 uur en op zondag na de dienst van 10.30 
uur tot 18.00 uur.

Sponsortochten

Zusters op tocht voor Kisantu
Onze welbekende West-Vlaamse zusters van de 
Bermhertigheid Jesu, Ignace Vancoillie (oud-
bestuurslid), Liesbeth Vancoillie (informatie aan 
fietsers) en Josiane Decock vertrekken op 28 april 
2007 opnieuw met de fiets naar Compostela. In 
2000 deden ze dat al een eerste keer maar nu 
willen ze speciaal hun gouden (Ignace en Lies-
beth) en zilveren (Josiane) kloosterjubileum in de 
verf zetten. En daarom fietsen ze dit keer voor het 
goede doel.
In Kisantu (Bas-Congo) willen ze een project 
steunen tot het herstellen van waterbronnen en 
het plaatsen van waterputten zodat de inheemse 
bevolking zuiver water kan halen. In die omge-
ving wonen en werken een zestal Vlaamse zusters 
(Hospitaal St. Luc, school voor verpleegkunde, 
dispensaria en parochie) met wie ze bevriend zijn 
en die een oogje in het zeil willen houden dat het 
geld goed wordt besteed.
Indien u dit project wenst te steunen kunt u een 
bedrag overschrijven met de melding “Water-
putten, Kisantu, Zr. Wivine”. Wie € 30 of meer 
bijdraagt krijgt begin 2008 een fiscaal attest in de 
bus
Rekening 435-2099001-01 t.n.v. HUBEJE vzw., 
Koninginnelaan 141, 1030 Brussel.

Ankura - India
Op 25 mei 2007 vertrekken Lea De Cock, Debbie 
Schneider, Vicky De Roos, Kathleen Geens en Riet 
Van Gool, leden van ons Genootschap, te voet naar 
Santiago.
Ze starten aan de Sint-Jacobskerk te Antwerpen en 
willen einde augustus aankomen in Compostela.
Naast zeer persoonlijke redenen voor hun tocht 
stappen ze ook voor het kindersteunproject Ankura 
in India. U kunt hun project steunen tegen 1 euro 

�

per kilometer. Voor giften vanaf € 30 euro wordt 
een fiscaal attest afgeleverd.
Rekening: 979-6460141-43 Ankura-India met 
vermelding ‘Pelgrimstocht’.
De vijf dames zullen regelmatig verslag geven van 
hun tocht via hun webstek: www.ankura-india.be

Ciudad Quetzal - Guatemala
Op 5 juli vertrekken Pieter en Paul Van Haute, 
tweelingbroers en lid van ons Genootschap, per 
fiets naar Santiago.
Ze starten aan de Sint-Jacobskerk te Gent en willen 
op 26 juli in Compostela aankomen. Ze rijden de 
tocht ten voordele van kansarme kinderen uit 
Guatemala, waarvoor hun zus Katrien zich inzet. 
De bedoeling is om de uitbreiding van de school te 
Ciudad Quetzal mee te financieren.
Uw steun is meer dan welkom.
Rekening: 742-0329605-13 Van Haute-Van Haute 
P.& P., met vermelding ‘Project Katrien Van 
Haute.

Zoekertjes
Patrotours (Ann en Patrick Rogman), Smisstraat 
75, 9100 Sint-Niklaas, (www.patrotours.be) orga-
niseert sinds 1987 een succesvolle cultuurrondreis 
naar Compostela (vlieg/bus).
Wegens ernstige gezondheidsproblemen moet 
hun ervaren reisbegeleider afhaken. Ze zijn op 
zoek gegaan naar een nieuwe reisbegeleider (m/v) 
met voldoende culturele bagage maar tot nu toe is 
die nog niet gevonden. Ze hebben zich daarom met 
hun vraag tot het Vlaams genootschap gewend.
Zegt het u iets? Neem dan contact op met Patro-
tours op bovenstaand adres of via e-post 
patrotours@patrotours.be

In de volgende Pelgrim (juni 2007)
Naast de vaste rubieken o.m.
- Het wonder van het wandelen (D. Joppe)
- Afspraak met Jacobus (C. Cantré)
- Diego Gelmírez (Dirk Aerts)
- San Giorgio in Velabro (A. Notelaers)

�
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Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Ravenstraat 98, 3000 Leuven




