
¡HOLA!

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

hola.redactie@compostelagenootschap.be
hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Driemaandelijks – oktober – november – december  2011. Erkenningsnummer P702078 – Afgiftekantoor Antwerpen X – Afzender Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

Kalender

Zaterdag 22 oktober Brugge. Man bijt hond.
Zaterdag 5 november Brugge. Infonamiddag.
Donderdag 10 november  Mechelen.  

Voordracht ‘Pelgrimeren’.
Vrijdag 11 november Utrecht. Daguitstap.
Woensdag 16 november  Antwerpen.  

Ontmoetingsavond.
Zaterdag 19 november Vaalbeek. Terugkomdag.
Zondag 20 november Halle. Fietstocht.
Dinsdag 6 december Kapellen. Pelgrimsavond.
Zondag 22 januari Sluis-Brugge. Wandeling. 
Zaterdag 25 februari Mechelen. Dag van de Pelgrim.

Redactie: Ludo Van Lint, ludo.van.lint@telenet.be. 
Werkten mee aan dit nummer: Henk Meuleman, Jan 
Hendrickx, Herman Merckx, Riet Van Cleuvenbergen, Rik 
Vertongen  e.a.

’t Genootschap 2

Activiteiten 2
Werkgroepen en projecten 3

Regionieuws 5

Antwerpen 5
Brugge 5
Mechelen 6
Noorderkempen 6

Vlaanderen, Europa, el mundo 6

Langs de pelgrimswegen 6
(Pelgrims)herbergen 6
Media, erfgoed en tentoonstellingen 7

Ook dat nog 11

Zoekertjes 11

Inschrijvingsformulieren 12

Lu
do

 V
an

 Li
nt

Pelgrimeren is jezelf ontmoeten én anderen. Uit de hele wereld, in alle talen. Peregrina (B) ontmoet peregrino (US).
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 Ǚ ’t Genootschap

ACTIVITEITEN

Brugge, zaterdag 5 november 

Infonamiddag

Waarom gaan mensen naar Compostela, gelovigen en niet-
gelovigen? Zal ik wel een bed vinden? Hoe moet mijn fiets thuis 
geraken? Hoeveel kleren moet ik meenemen? Zal het niet te 
warm zijn? Welke gidsen raden jullie me aan? Hoeveel zal me 
dat kosten? 

Met deze en veel meer vragen kan je op zaterdag 5 novem-
ber terecht in de gebouwen van de Hogere Beroepsoplei-
ding voor Verpleegkunde (HBOV) in Brugge. 
Een panel met ervaren pelgrims behandelt de verschil-
lende aspecten van de Compostelatocht. Daarna volgt 
een afzonderlijk programma voor wandelaars en fietsers. 
Ook de verkoop- en documentatiedienst is present. 

Praktisch
Aanvang om 14 uur, einde rond 17 uur. Toegang gratis. 
Vooraf aanmelden bij Toon en Mia Cornelis-Lanckriet, 
050 31 48 80 of via regiobrugge@compostelagenootschap.
be. 
Het HBOV ligt aan de Koning  Albertlaan 6, vlakbij het 
station. Neem de uitgang achteraan het station, steek de 
straat over en loop door de parking naar het neogotisch 
gebouw aan de Albertlaan.

Vrijdag 11 november  

Daguitstap naar Utrecht

Van oktober tot maart staat het Museum Catharijnecon-
vent helemaal in het teken van de Camino. De bezoeker 
treedt letterlijk in de voetsporen van een pelgrim! Aan-
leiding is het 25-jarig bestaan van onze Nederlandse zus-
terorganisatie. Meer over deze grote tentoonstelling vind 
je op blz. 8.

Het Vlaams Genootschap organiseert een busreis naar 
Utrecht met bezoek aan de tentoonstelling, een bege-
leide stadswandeling en de nodige vrije tijd. 

Praktisch
De bus van Begonia-reizen vertrekt om 7.30 uur op het 
Rerum Novarumplein in Gent en om 8.30 uur nabij het 
station van Antwerpen-Berchem. 

Het Rerum Novarumplein ligt achter het UZ in Gent, 
dichtbij de E17. Gratis parking. 
Wie met de trein komt neemt voor het station tram 21/22 
op perron 17 richting Zwijnaarde-Brug. Er is een tram om 

7.04 en om 7.19 uur. De vijfde halte is het Rerum Nova-
rumplein. Ritduur: 7 minuten.
Afspraak in Antwerpen-Berchem: in de stationshal.

Terugreis: vertrek in Utrecht om 16.30 uur.

Prijs: € 20. 

Inschrijven
Vanaf 15 september met het formulier achteraan deze 
¡Hola!, liefst gehecht aan een e-mail naar freddy.dus-
euil@skynet.be.

Vaalbeek, zaterdag 19 november 

Terugkomdag voor pelgrims én partners

De terugkomdag wil aan al wie, dit jaar of in het verle-
den, naar Santiago trok de gelegenheid geven om elkaar 
terug te zien, foto’s te bekijken, ervaringen uit te wisse-
len. 
De terugkomdag biedt aan pelgrims én thuisgebleven 
partners een forum om dat wat ze hebben meegemaakt, 
met elkaar te delen.
Ook de hospitalero’s in Los Arcos worden die dag niet 
vergeten. 

Met de pelgrimszegening eind februari zonden we ieder-
een op weg met enkele voor pelgrims belangrijke sleutel-
woorden. 
Op weg, ontdek en ervaar … was toen het uitgangspunt. 
Op de terugkomdag willen we de gelegenheid geven te 
verwoorden wat die sleutelwoorden onderweg of thuis 
concreet betekend hebben. 
Dat gebeurt tijdens een spirituele boswandeling. De the-
ma’s van de zegening komen opnieuw aan bod:
•	 Op weg gaan, afscheid nemen, loslaten
•	 Ontdekken, verwonderen 
•	 Stilte, vertragen, onthaasten
•	 Ontmoeting, vertrouwen en verbondenheid met ande-

ren
•	 Ontmoeting met Hem

We wandelen in groepen van maximaal zestien perso-
nen. De thuisgebleven partners wandelen samen in één 
of meerdere groepen. Eén route is ook geschikt voor min-
dervaliden. 
Wie niet wenst deel te nemen aan de boswandeling kan 
terecht in een praatsalon. 

Dagindeling
9.00 uur onthaal met koffie en thee
10.20 uur spirituele boswandeling of praatsalon
13.00 uur soep en broodjes
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13.30 uur bedanking hospitalero’s Los Arcos
13.45 uur  café De Ware Jacob 

Praktisch
•	 Waar? Europees Centrum La Foresta, Kloosterweg, 

Vaalbeek (Oud-Heverlee).
•	 Deelname: € 3, met lunch € 16.
•	 Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier 

(achteraan deze ¡Hola!), liefst als bijlage door te mailen 
naar terugkomdag@compostelagenootschap.be. 

•	 Logeren en ontbijten kan. Neem zelf contact op: info@
laforesta.be, 016 40 24 91.

•	 Wie een fotokopie van zijn compostela meebrengt, 
ontvangt een herinneringstegel.

Pelgrims, 
laat deze uitnodiging ook lezen door je thuisgebleven 
partner en kom samen naar de terugkomdag!

Halle, zondag 20 november 

Fietstocht met onze Waalse broeders

Onze Waalse zustervereniging nodigt de leden van 
het Vlaams Genootschap uit om einde november deel 
te nemen aan een fietstocht met vertrek- en eindpunt 
in Halle. Via Edingen, Hoves, Thieusies, Le Roeulx, 
Mignault, Ecaussines en Ronquières. 
Afstand: ca. 75 à 80 km, meestal kleine, rustige wegen. 
Vertrek om 10 uur aan het station van Halle. Picknick 
meebrengen.
Inschrijven vóór 13 november via regiolimburg@com-
postelagenootschap.be. 

Mechelen, zaterdag 25 Februari 

Pelgrimszegen wordt Dag van de Pelgrim

De pelgrimszegen is, samen met het feest van St.-Jakob 
op 25 juli en de Terugkomdag in november, één van de 
traditionele hoogtepunten in de werking van het genoot-
schap. De laatste jaren zijn er steeds meer pelgrims die de 
pelgrimszegen ontvangen maar ook meer leden die deze 
dag opnieuw willen meemaken. Het programma wordt 
daarom lichtjes aangepast zodat ook leden die de tocht al 
maakten, aan hun trekken komen.
Vandaar de Dag van de Pelgrim.

Het genootschap is historisch verbonden met Tongerlo. 
De opkomst voor de laatste pelgrimszegen – meer dan 
driehonderd aanwezigen, stelde ons voor praktische pro-
blemen qua middagmaal, zaalcapaciteit en brandveilig-
heid. 
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De pelgrimszegen: voor heel veel pelgrims een echt hoogtepunt. 
‘Nu kunnen we écht vertrekken’ zie je ze denken ...

En dus keken we uit naar een alternatief. Mechelen 
kwam al snel in het vizier. Het genootschap heeft er 
ondertussen flink wortel geschoten, we kunnen er de 
praktische problemen oplossen en de bereikbaarheid is 
uitstekend. 

Het belangrijkste onderdeel blijft de pelgrimszegen. Die 
vindt plaats in de St.-Romboutskathedraal. Na het mid-
dagmaal en tijd voor ontmoeting en consultatie van de 
infostand, treffen we elkaar in het auditorium van het 
Diocesaan Pastoraal Centrum voor enkele boeiende 
voordrachten. 

Het volledige programma en een inschrijfformulier vind 
je in het volgende nummer van De Pelgrim (december). 
Info: dagvandepelgrim@compostelagenootschap.be.

WERKGROEPEN EN PROJECTEN

Infopunt: meer medewerkers, meer ervaring

‘Voor een betere tocht ‘…: conform deze doelstelling van 
het Vlaams Compostelagenootschap tracht het Infopunt 
juiste en complete informatie te verstrekken aan kandi-
daat-pelgrims, leden, niet-leden en alle andere geïnteres-
seerden. 
Voor het Infopunt kan je bijna elke zaterdag van septem-
ber tot juni terecht  in het secretariaat van het Genoot-
schap in Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC), Varkens-
straat 6, Mechelen; 015 29 84 36. Gesloten tijdens de kerst-
vakantie en op paasaterdag. Je vindt op dit adres ook de 
gespecialiseerde bibliotheek en de verkoopdienst met 
een uitgebreid aanbod gidsen voor Compostelapelgrims.
Je kan er ook lid worden en een geloofsbrief met stempel-
boekje aanvragen. Kortom, het Infopunt geeft advies en 
ondersteuning bij de de realisatie van je pelgrimstocht.
In september is het Infopunt opnieuw, op volle kracht, 
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van start gegaan. De naam is veranderd, maar ook het 
team werd uitgebreid tot een dertigtal medewerkers. Stap-
pers en fietsers met samen een heel diverse en uitgebreide 
ervaring op tal van pelgrimswegen.
Hieronder vind je de openingsdata van het Infopunt voor 
de komende maanden. Telkens verneem je ook welke 
teamleden het Infopunt bemannen. Op een tweede lijst 
krijg je informatie over de ervaring van deze teamleden. 
Dit moet het mogelijk maken om beter informatie op maat 
te geven.

Afspraken kan je altijd maken op 015 29 84 36 (secretariaat, 
enkel op zaterdag) of met ondergetekende. 
Hopelijk tot binnenkort in het Infopunt. Op voorhand al 
een warm welkom!

De verantwoordelijke van het Infopunt, 
Jozef Belmans, 016 76 56 64, infopunt@compostelagenoot-
schap.be.

Kalender Infopunt

September 3 Jozef Belmans, Herman Troukens en Kristiaan De Vlamynck
10 Roos Bossuyt, Magda Cumps en Hugo Ponjaert
17 Yvonne Roelof, Staf De Saeger en Jean Janssens
24 Gilbert Organe, Daniel Dierickx en Lena De Buck

Oktober 1 Huub Mooren, Hanny Pouderoyen en Willy Beyers
8 Robert Truyen, Willy Janssens en Raymonde Godon
15 Herman Troukens, Minouche Corthouts en Luc Holsters
22 Yvonne Roelof, Jean Janssens en Staf De Saeger
29 Paul De Vlam en Jo, Huub Mooren, Kristiaan De Vlamynck

November 5 René Sterckx, Dirk Desmedt, Bert Emonis en Coby
12 Herman Troukens, Minouche Corthouts en Willy Beyers
19 Magda Cumps, Willy Janssens en Raymonde Godon
26 Paul De Vlam en Jo, Daniel Dierickx en Lena De Buck

December 3 René Sterckx, Dirk Desmedt en Willy Beyers
10 Roos Bossuyt, Yvonne Roelof en Gilbert Organe
17 Paul De Marez, Gilda Schaerlaeckens, Jozef Belmans en Kristiaan De Vlamynck

Januari 7 Herman Troukens, Minouche Corthouts en Robert Truyen
14 Hanny Pouderoyen, Monique Van Meerbeek en Luc Holsters
21 Roos Bossuyt, Yvonne Roelof, Staf De Saeger en Jean Janssens
28 Magda Cumps, Gilbert Organe en Willy Beyers

Medewerkers Infopunt: tochtervaring

F: Fietser; S: Stapper.
•	 Belmans Jozef (F) 

2006: Via Monastica, GR 654, 
Route de Vézelay, Via Lemovi-
censis, Camino Francés.

•	 Beyers Willy (F) 
1997, 2002 en 2007: van Essen 
via de Camino Francés en via 
de Col du Somport naar Com-
postela. 
2009: van Essen naar Rome.

•	 Bossuyt Roos (S) 
In de laatste tien jaar: GR 65, 
Camino Francés, Camino Pri-
mitivo, Camino del Norte, Via 
de la Plata, Camino de Levante, 
Camino Aragonés. 

•	 Cumps Magda (S) 
2005- 2006: Camino Francés 

en Via Podiensis. Hospitalero-
ervaring. 

•	 De Marez Paul (S) en 
Schaerlaeckens Gilda (S) 
2004: Kortrijk-Vézelay, Via 
Lemovicensis, Camino Fran-
cés. 
2008-2009: Via Podiensis 
2010: Kortrijk-Chartres, Tours, 
Via Turonensis, Camino Fran-
cés, Via Cabo Fistera, Muxia.

•	 De Saeger Staf (F/S) 
2008 (S): Jaca, Camino Arago-
nés, Camino Francés.  
2010 (F): Willebroek-Santiago 
de Compostela. 

•	 De Smedt Dirk (S) 
2003: Tervuren, Vézelay, Le 
Puy, Lourdes, Col de Somport, 

Camino Francés. 
2010: Camino Portugués vanuit 
Lissabon.

•	 De Vlam Paul en Jo (S) 
Door de Ardennen en de 
Alpen, langs de Chemin des 
Italiens en de Camino Francés. 
Via de la Plata, Camino del 
Norte, Via Lemovicensis, 
Camino de Levante.

•	 De Vlamynck Kristiaan (S) 
2011: Camino Francés.

•	 Dierickx Daniel en De Buck 
Lena (S/F) 
1997-1998: Kapellen-St.-Jean-
Pied-de-Port (F).

•	 2000-2010: Camino Francés, 
Via Podiensis, Via Lemovi-
censis, Via Tolosana, Camino 

Aragonés, Camino Catalan, 
Camino del Norte, Camino 
Primitivo, Via de la Plata, 
Camino Portugués. 

•	 Emons Bert en Commandeur 
Coby (F) 
2007: Mechelen, Parijs, St.-
Jean-Pied-de-Port. 
2011: oude wegen via Nevers, 
Oloron en Jaca naar Compos-
tela en Cabo Fisterra.

•	 Holsters Luc (S) 
Camino Francés, Cabo Fis-
terra, Muxia.

•	 Janssens Jean (F/S) 
2008: Jaca, Via Aragonés, 
Camino Francés.(S) 
2010: Willebroek-Compostela 
(F)
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•	 Janssens Willy en Godon Ray-
monde (S) 
1995, 1997, 1999 en 2003: van 
Boechout via Vézelay en Le 
Puy naar Compostela, Via de 
la Plata, Chemin d’ Arles (Via 
Tolosana) en Genève-Le Puy. 

•	 Mooren Huub (S) 
Camino Francés, zeventien 
maal.

•	 Organe Gilbert (S) 
Camino Francés, Camino del 
Norte, Via de la Plata, Camino 
Madrileño, Camino Alican-
tino.

•	 Ponjaert Hugo (S) 
2004-2007: van Overijse 
via Vézelay en de Camino 
Francés, Via Podiensis, Via 
Tolosana en Camino Arago-
nés, Via Turonensis.  
Hospitalero-ervaring.

•	 Pouderoyen Hanny (S) 
1989: van Le Puy naar Com-
postela. Daarna om de twee, 
drie jaar een andere route 

vanuit  Frankrijk. Hospita-
lero-ervaring. 

•	 Roelof Yvonne (S) 
Camino Francés, Vézelay-Le 
Puy-Somport, Via de la Plata.

•	 Sterckx René (S) 
Camino Francés.

•	 Troukens Herman en Cort-
houts Minouche (S/F) 
Camino del Norte, Via 
Podiensis (S). 
Camino Francés (S/F).

•	 Truyen Robert (F) 
Van 2003 tot 2007: van Kor-
beek-lo via Vézelay, Le Puy en 
St.-Jean naar Compostela. 
2008-2011: Vézelay-Rocama-
dour, Tours-Dax en Le Puy-
Figeac.

•	 Van Meerbeek Monique (S) 
Jakobskerkenpad.

•	 Van Montfort Jos (S) 
2005-2011: Camino Francés, 
Via de la Plata, Voie du Pié-
mont, Camino Aragonés en 
Camino del Norte.

Nieuwe boeken in onze pelgrimswinkel

Pelgrimstochten. Langs wegen en door tijden
Ben Wasser vertelt de geschiedenis van de christelijke 
bedevaartsoorden. De basis van zijn verhaal zijn de vele 
reisverslagen van pelgrims door de eeuwen heen. Uitge-
verij Boom. 
Prijs: € 22,50.

Un chemin de St.-Jean-Pied-de-Port à Irún.
Vele pelgrims willen de grote drukte op de Camino Fran-
cés vermijden. Zij zoeken een andere route en dan komt 
de Camino del Norte in het vizier. Daaruit ontstond de 
behoefte aan een gids die Saint-Jean-Pied-de-Port ver-
bindt met Irún. En eindelijk is deze gids er. In vier etap-
pes brengt hij je tot aan de refugio in Irún. Auteur en uit-
gever: Gérard Rousse, alias Gérard du Camino. 
Prijs: € 10.

De blik op oneindig.Gids voor de pelgrim op Via de la Plata.
We hebben lang moeten wachten, maar hier is hij dan: 
een Nederlandstalige gids voor de pelgrimsweg van 
Sevilla tot Santiago de Compostela. 37 dagetappes. Met 
kaarten, stadsplannetjes en reliëfprofielen. Auteur en 
uitgever: J. van den Breul.  Prijs:€ 25,00.

Voor steeds meer producten in onze verkooplijst kan je 
meer informatie opvragen. Klik op de website gewoon de 
titel aan.

Orde van de Wandelaar voor het Vlaams 

Compostelagenootschap!

Aktivia, een wandelsportfederatie met 250 clubs en 
38.000 leden, reikte onlangs zijn jaarlijkse Orde van de 
Wandelaar uit aan mensen en organisaties met bijzon-
dere verdiensten voor de wandelsport. Eén van de lau-
reaten is het Vlaams Genootschap van Santiago de Com-
postela. 
Het Genootschap ervaart de onderscheiding als een 
waardering voor de inspanningen van de vrijwilligers 
die informatie verstrekken aan toekomstige pelgrims.

Gezocht: voordrachten, filmavonden en veel meer

Natuurlijk kennen we tal van mensen die een avond lang 
een hele zaal kunnen boeien met hun verhalen over en 
beelden van de Camino.
We zijn er echter van overtuigd dat we ze niet allemaal 
kennen en willen er een gedetailleerde lijst van maken. 
Vooral ook om een gepast antwoord te kunnen geven op 
de vele vragen die ons bereiken vanuit diverse verenigin-
gen. 
Ria Bruggen wacht op jouw bijdrage:  
r.bruggen@euphonynet.be.

 Ǚ Regionieuws

REGIO ANTWERPEN

Antwerpen, woensdag 16 november 

Ontmoetingsavond

Regio Antwerpen biedt alle leden en belangstellenden 
de kans om elkaar te ontmoeten en bij te praten bij een 
knabbel en een drankje. 
Afspraak vanaf 19.30 uur in de vergaderruimte van de St.-
Andriesparochie, naast de kerk in de Waaistraat. 
Toegang gratis, we waarderen wel een donativo.
Aanmelden via regioantwerpen@compostelagenoot-
schap.be of via 0486 90 61 35.

REGIO BRUGGE

Sluis/Oostkerke-Brugge, zondag 22 januari 

Winterse polderwandeling 

We volgen de Via Brugensis van Sluis naar Brugge, in ‘ ‘t 
pitje van de winter’. 
Rustig, tussen water en polder, enkel het gegak van de 
‘vriezeganzen’ en het gekef van de waterhoentjes, zijn te 
horen. Een beetje de rust van de Meseta, maar dan wel 
dertig, veertig graden kouder …
We picknicken onderweg, uiteraard met een opwarmer-
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tje. Nadien eten we in de Meersen (Oostmeers) hutsepot. 
Om 9.57 uur nemen we aan het station in Brugge de bus 
naar Breskens. Afspraak om 9.40 uur op perron 7. Aan-
komst in Sluis om 10.40 uur. Afstand: ca. 22 km.
Korter kan ook, vanuit Oostkerke. Afstand: ca. 12 km. 
Vertrek vanuit Brugge met de belbus. Afspraak om 9.50 
uur op perron 1.
Wie niet gratis reist kan genieten van een  groepsticket: 
€ 1,50.

Inschrijven vóór 15 januari. Een formlulier vind je ach-
teraan deze ¡Hola!. Stuur het als bijlage aan een e-mail 
naar regiobrugge@compostelagenootschap.be, of stuur 
het naar Toon en Mia Cornelis, Patrijzenweg 19, 8200 St.- 
Andries. 
Gratis parking achter het station.

REGIO MECHELEN

Mechelen, donderdag 10 november 

Nieuwe mensen op oude wegen

Daniël De Klerck brengt ons een boeiende avond met als 
thema ‘Pelgrimeren: nieuwe mensen op oude wegen’. 
Daniël De Klerck is geen onbekende in het Genootschap. 
Met zijn vrouw Elfriede stapte hij in 2002 van St.-Jean-
Pied-de-Port naar Santiago de Compostela.
Sindsdien gaat hij graag mee op stap en begeleidt hij groe-
pen die een stukje droom willen waarmaken: een eind 
optrekken ‘in de ban van de weg’. Als spirituele begelei-
der op weg naar Santiago de Compostela is hij onverge-
telijk!
Afspraak om 20 uur in de Thomaszaal van het Diocesaan 
Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6 in Mechelen.
Om praktische redenen is het noodzakelijk vóór 25 okto-
ber in te schrijven, via regiomechelen@compostelage-
nootschap.be of luc.de.bolle1@telenet.be of 0473 95 25 85.
Deelname is gratis maar we waarderen een donativo.

Wil ook jij meewerken in ons regioteam? Graag! Van 
harte welkom. Contacteer regioverantwoordelijke Luc 
De Bolle via genoemd e-mailadres of telefoonnummer.

REGIO NOORDERKEMPEN

Kapellen, dinsdag 6 december 

Pelgrimsavond

Op deze naamdag van Sint-Nicolaas wil regio Noor-
derkempen je uitnodigen voor een ‘gezellige winterse 
pelgrimsbabbel’.
Afspraak om 20 uur - of later - in De Schelp, Oude Kerk-

straat 4.
Graag vooraf aanmelden via regionoorderkempen@
compostelagenootschap.be, annemievanderschoot@
hotmail.com. Of telefonisch, 03 605 60 09.

 Ǚ Vlaanderen, Europa, el mundo

LANGS DE PELGRIMSWEGEN

Op de camino met een gedetineerde

Bijna dertig jaar geleden organiseerde Oikoten zijn eer-
ste tocht naar Compostela met een probleemjongere. 
Tientallen volgden en vonden zo terug hun weg naar de 
samenleving. 
Begin september vertrokken voor het eerst een volwas-
sen gedetineerde en een begeleider naar Compostela, 
dit keer onder de vleugels van de vzw Alba, organisatie 
waarvan Oikoten nu deel uitmaakt.
Via www.alba.be kan je het verloop van de tocht volgen. 
De vzw Alba ondersteunt logistiek en materieel en 
betaalt een aanzienlijk deel van het loon van de begelei-
der. Maar er zijn nog ongeveer zevenduizend euro nodig 
voor de bijkomende kosten. Welzijnszorg betaalde al een 
deel. Ook uw bijdrage is welkom op 109-6543924-52 met 
vermelding gift V-Oikoten. Fiscaal attest vanaf € 40. 

(PELGRIMS) HERBERGEN

De nieuwe pelgrimsherberg in Antwerpen

Zoals jullie in De Pelgrim van september konden lezen, 
zijn de werken aan de pelgrimsherberg in het voormalige 
Sint -Julianusgasthuis gestart.
Het wordt een herberg op de eerste verdieping, met een 
slaapvertrek, een zitplaats en sanitaire voorzieningen.  
We zijn nog op zoek naar wat meubilair en allerlei huis-
raad. Om budgettaire redenen doen we daarvoor ook 
beroep op onze leden.
Heb je plannen om enkele kamers te vernieuwen? Is 
zoon- of dochterlief net het huis uit? Ben je net van plan 
wat spullen naar de kringloopwinkel te brengen? Bel of 
mail ons: Luc Vermoesen, 0477 55 06 80, lucvermoesen@
hotmail.com.
De spullen moeten wel in goede staat zijn en we 
hopen dat je ook mee kan instaan voor het vervoer. 
Maar misschien wil je dit initiatief liever financieel 
steunen. Dat kan door overschrijving op rekening 833-
5705870-06 van regio Antwerpen. Vermeld: inrichting 
pelgrimsherberg. 
Veel dank!

Wat zoeken we?
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•	 4 nieuwe matrassen 
•	 4 nieuwe hoofdkussens
•	 dekens (nieuw)
•	 koelkast tafelmodel
•	 borstels
•	 vuilblik, handvleugel
•	 plastic zakken 
•	 toiletpapier
•	 vaatdoeken
•	 reinigingsmiddel
•	 bekers
•	 borden
•	 tafel
•	 6  dezelfde stoelen
•	 schoenrek
•	 deurmat
•	 glaswerk

•	 kleerhaken
•	 magneetbord
•	 waterkoker
•	 EHBO materiaal
•	 desinfecteermiddel
•	 2 stapelbedden
•	 matrasovertrekken (nieuw)
•	 droogrek
•	 vuilbakjes
•	 vloerwisser
•	 koppen, onderbordjes
•	 bestek
•	 droogrek
•	 flessenopener
•	 bak voor wandelstokken
•	 microgolfoven

•	 vaatdoeken

MEDIA, ERFGOED,TENTOONSTELLINGEN

Arnout Hauben: nu ook een boek!

Van de tientallen afle-
veringen over Compos-
tela in Man bijt Hond 
hebben ongetwijfeld 
veel lezers echt genoten. 
Een deel van het mate-
riaal is daarna verwerkt 
in de reeks Op weg naar 
Compostela. Wellicht 
krijg je deze ¡Hola! nog 
net op tijd in je mailbox 
om, op maandagavond 
17 oktober op Eén, de 
laatste uitzending te 
bekijken. 

Een dezer dagen ligt er nu ook een boek van Arnout Hau-
ben in de winkel: Weg naar Compostela. Arnout Hauben 
schreef het samen met een andere Woestijnvisser, Steven 
Crombez. Je vindt in het boek de verhalen van de Man-
bijt-Hond-reporter, samen met extra verhalen, beden-
kingen en tekeningen. 
Een uitgave van Lannoo. 256 blz. Prijs: € 25. 

Fietsboek

In november verschijnt bij Lannoo nog een Compostela-
boek. 
Santiago, here we go! wordt een fietsboek voor het hele 
gezin. Auteur Wim Demey fietste met zijn vrouw en twee 
tienerdochters van België naar Compostela. Een door-
leefd reisdagboek, doorspekt met praktische adviezen. 
240 blz. Prijs: € 25. 

Goddelijke klanken uit het Tongerse St.-Jacobsgasthuis?

Er lopen in Vlaanderen momenteel niet minder dan drie 
tentoonstellingen over de middeleeuwen. 
In Brussel kan je tot 30 december in de Koninklijke 
Bibliotheek gaan kijken naar Vlaamse Miniaturen. In 
Gent wijdt het STAM tot 8 januari een tentoonstelling 
aan het Liber Floridus, een middeleeuws topwerk over de 
wereld en de kosmos, en tenslotte kan je in het Leuvense 
Museum M tot 27 november kijken en luisteren naar God-
delijke klanken, een tentoonstelling over zeven eeuwen 
gregoriaanse handschriften. 
Vanzelfsprekend rijst hierbij de vraag of pelgrimstochten 
onrechtstreeks aandacht krijgen op deze tentoonstellin-
gen.
In het Liber Floridus komen terloops de kruistochten en 

TIP

Wandel op het dak van de kathedraal!

Je kan in Santiago een bezoek brengen aan de Cubier-
tas de la Catedral, het dak van de kathedraal. Je loopt 
letterlijk óp het dak. De gids vertelt over de bouw van 
de kathedraal en over de gebouwen in de omgeving. 
Boeiend, zeker als je eerst een uitgebreide stadswande-
ling maakt. Van op het dak herken je heel veel.
Reserveer bij aankomst, dan kan je meestal de dag 
nadien nog mee.
Rondleidingen in het Spaans, soms in het Engels, elke 
dag van 10 tot 14 en van 16 tot 20 uur. Ingang: via Pala-
cio Gelmírez, links naast de kathedraal. Prijs: € 8. 
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Jeruzalem aan bod. In Brussel vind je het allegorische 
werk Pèlerinage de la vie humaine, van Guillaume de Digul-
leville. Het werk beschrijft het leven als een tocht naar 
het hemelse Jeruzalem. Hetzelfde werk krijgt, in een 
Nederlandse vertaling, veel aandacht op de tentoonstel-
ling in het Utrechtse Catharijneconvent (vanaf 15 okto-
ber, zie het volgende bericht).
In Leuven komt het oudste stuk op de tentoonstelling, 
een fragment uit de elfde eeuw, uit het fonds ‘Sint-Jacobs-
gasthuis’ in het Tongerse stadsarchief. Het werd gebruikt 
om een bundel rekeningen uit 1539 in te bewaren. Volgens 
Lieven Mannaerts, samensteller van de tentoonstelling, 
maakte het waarschijnlijk deel uit van een handschrift 
uit de Tongerse kapittelkerk (nu O.-L.-Vrouwbasiliek), 
maar is het niet uitgesloten dat het op een zeker moment 
toebehoorde aan de kapel van het gasthuis. 
www.mleuven.be, www.stamgent.be, www.kbr.be.

Utrecht, van 15 oktober tot 26 februari 

Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela. 

Een kwart eeuw Compostelagenootschap vieren onze 
noorderburen onder meer met een grote tentoonstelling 
in het Utrechtse Catharijneconvent. 
Opzet van het museum is de bezoeker in de voetsporen 
te laten treden van een pelgrim. De route naar Santiago 

wordt vanuit historische, religieuze, spirituele en cultu-
rele hoek belicht met spectaculaire bruiklenen uit bin-
nen- en buitenland en voorwerpen uit de eigen collectie. 
Door de Camino in een brede, cultuurhistorische context 
te plaatsen, laat het museum zien dat pelgrimeren van 
alle tijden, culturen en religies is.
De rode draad wordt gevormd door prachtig geïllus-
treerde vijftiende-eeuwse edities van Pèlerinage de la vie 
humaine, een handschrift van Guillaume de Diguleville 
over het leven als pelgrimstocht met een bestemming in 
de eeuwigheid.
In de aanloop naar de tentoonstelling lanceerde het 
museum een nieuwe website, www.pelgrimsverhalen.
nl.
Deze virtuele pelgrimstocht  wil een  ontmoetingsplek 
zijn waar pelgrims verhalen, foto’s en video’s kunnen 
delen met anderen. 

Op de maandagen na dagelijks open van 10 tot 17 uur Weekends 
vanaf 11 uur
www.catharijneconvent.nl
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Een van de vele kunstschatten op de tentoonstelling in Utrecht: 
een ivoren paxtafel met Jacobus de Meerdere. Einde vijftiende 
eeuw. Na de priesterlijke vredeswens werd een paxtafel door de 
priester en de parochianen gekust en aan elkaar doorgegeven.

St
ad

sa
rc

hi
ef

, T
on

ge
re

n

Zo ziet dat Tongerse handschrift eruit. Notenbalken waren er 
toen nog niet.



¡HOLA! 20
oktober 2011

Vl
aa

m
s G

en
oo

ts
ch

ap
 va

n 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
Co

m
po

st
el

a

  
 V

o
o

r
 e

e
n

 b
e
t
e
r

e
 t

o
ch

t

9

Tot 28 oktober 

Compostela-aquarellen

In het bezoekerscentrum Rufferdinge aan de Molenberg 
in Landen en in het stadhuis van Landen kan je tot 28 
oktober gaan kijken naar aquarellen van ons medelid 
Troet Demey. Compostela is de grote inspiratiebron voor 
de aquarellen van Troet.
Rufferdinge is van dinsdag tot vrijdag geopend van 13 tot 
16 uur, het stadhuis van 8.3 u tot 12 uur 

The Way 

Nog een film met de Camino als hoofdthema …

Toen we destijds meedeelden dat de Amerikaanse acteur Martin 
Sheen op de Camino aan het werk was, hoorde ik nogal wat oude 
getrouwe pelgrims diep zuchten … Daar kunnen we begrip voor 
opbrengen, maar is er eigenlijk een probleem? De Camino is nu 
eenmaal een rijk gegeven, een ‘sterk merk’. 

Al meer dan duizend jaar staat de Camino op eenzame 
hoogte. Camino en Compostela zijn codes geworden die, en 
dat is opmerkelijk, vooral sympathie oproepen. Het lijkt 
alsof de meeste Europeanen onbewust het belangrijk of 
zelfs noodzakelijk vinden om dit erfgoed te bewaren.
Naast het cultuurhistorisch en religieus verleden zijn er 
de ‘pelgrimswaarden’ die opnieuw onder de aandacht 
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Vader en zoon Estévez, alias Martin Sheen en zoon.

komen: eenvoudiger leven, een hernieuwd contact met 
de natuur en met het hogere, vriendschap en hulpvaar-
digheid onder lotgenoten, tijd voor reflectie op schar-
niermomenten in het leven, de sportieve uitdaging, 
gastvrijheid krijgen en geven …

De grote zichtbaarheid van de camino maakte er ook 
een commercieel van. Het is zelfs verwonderlijk dat na 
de film St.-Jacques la Mecque er geen andere producer op 
de camino-kar gesprongen is. Bij deze weinig bekende 
film kun je anderhalf uur met een glimlach genieten 
en is het happy-end helemaal niet stroperig. Voor wie 
de weg gelopen heeft zijn er eindeloos veel herkenbare 
momenten en dat alleen al is een leuke ervaring. Deze 
film was in onze kontreien niet te zien. Je kan hem klas-
seren onder de ‘feel good-movies’. The Way verschijnt 
dan weer onder het hoofdstuk ‘drama’.

Ramón Estévez, beter bekend als Martin Sheen, heeft 
Galicische roots en staat erom bekend zijn religieuze 
overtuiging niet onder stoelen of banken te steken. Hij 
speelt de hoofdrol, maar wat uniek is: zijn zoon Emilio 
speelt de rol van zijn zoon, schreef ook het scenario én is 
bovendien de producer. 
Gaat het hier om een familiaal onderonsje dat de kwa-
liteit van de film niet bevordert?. Niets is minder waar. 
Dit is zonder meer een mooie film met een extra-dimen-
sie voor wie op één of andere wijze (een stuk van) de 
Camino Francès mocht ervaren.
Om toch iets over de inhoud te zeggen zonder het kijk-
plezier geweld aan te doen: de hoofdrolspeler is een oog-
arts die verneemt dat zijn zoon omgekomen is tussen 
St.-Jean-pied-de-Port en Roncevalles. Als hij zijn zoon 
gaat herkennen rijst de vraag of die gerepatrieerd moet 
worden dan wel verast. Daarbij rijpt het project om zelf 
naar Santiago te stappen mét de as van zijn zoon, zodat 
vader en zoon eigenlijk samen op tocht zijn. Dat is het 
gegeven. Al het andere is minder dramatisch: pelgrims 
die elkaar steunen in lief en leed, tegenvallers en mee-
vallers, landschappelijk schoon, kortom al wat we ons 
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zelf herinneren van onze tocht.

De Camino is al een universeel gegeven. Deze film beves-
tigt hem nog steviger als The Way. (HM)

Of de film ook in België uitkomt is lang niet zeker. Maar, geen 
nood, er is natuurlijk ook een DVD-versie.
En, geloof het of geloof het niet, vandaag, 4 oktober, komt hier 
op de redactie een mail binnen van een andere bekende Ameri-
kaanse filmmaker. Of hij ons in Mechelen kan ontmoeten? Hij 
werkt aan nóg een film met de Camino als hoofdthema …

Amarant, Compostela-cursussen

De vzw Amarant organiseert in november-december 
weer twee vierdaagse cursussen over Compostela, over 
het fenomeen bedevaart, over de bekende kerken langs 
de route, over de polyfonie in die kerken. 
In Brussel en in Gent. Meer informatie op www.ama-
rant.be.

Oktober: ook Franstalige broeders vieren feest!

Ons vijfde lustrum is achter de rug en de Nederlanders 
vieren volop hun vijfentwintigjarig bestaan. 
Dat mag ons niet doen vergeten dat de Association belge 
des Amis de Saint Jacques ook dit jaar een kwarteeuw 
bestaat. 
Wat staat er op het programma? Vier boeiende avonden 
en een tentoonstelling. 
Om te beginnen loopt er de hele maand oktober in de 
Casa de Asturias (St.-Laureinsstraatt 36, Brussel; vlak-
bij de kathedraal) een gevarieerde tentoonstelling met 
werk van Belgische kunstenaars. Het thema, wat dacht 
je, is Compostela. Een paar werken zijn door Stichtingen 
ter beschikking gesteld onder meer Le Chemin van Jean-
Michel Folon, uitgeleend door de Fondation Folon. 
Van maandag tot donderdag geopend van 9 tot 17 uur, 
vrijdag van 9 tot 15 uur, zaterdag van 14 tot 18.30 uur Zon-
dag gesloten.

De avonden dan, ook in de Casa de Asturias.

Eentje, op 8 oktober, is al voorbij als je deze nieuwsbrief 
krijgt. Het gaat om een avond met beelden van  Gérard 
Trèves, bijna-beroeps-caminoganger en auteur. Aanvang 
19 uur www.gerardlatortuedecompostelle.fr 

Op zaterdag 15 oktober dan volgt een interessante getui-
genis van Bernard Ollivier, stichter van Seuil, een Franse 
organisatie die met jonge delinkwenten drie maanden 
op stap gaat om ze te reïntegreren in de maatschappij. 
Vergelijkbaar met Oikoten in Vlaanderen. 

Vóór Ollivier Seuil oprichtte liep hij elfduizend kilome-
ter te voet van Istanbul naar Xian. Aanvang om 19 uur. 
www.assoseuil.org 

Op zaterdag 22 oktober toont Richard Bois een film over 
een pelgrimstocht van Jeruzalem naar Compostela, elf-
duizend kilometer lang. Geen gewone tocht maar een 
tocht samen gemaakt door een christen, een moslim en 
een Jood. Aanvang om 17 uur.
http://jerusalemcompostelle.free.fr 

Tenslotte is er op 29 oktober om 19 uur nog een film-debat- 
en concertavond met Marc Vella, le pianiste nomade. 
www.marcvella.com 

Allen daarheen.
www.st-jacques.be 

Sébastien de Fooz: film over de tocht naar Jeruzalem

Een aantal lezers herinneren zich de voordracht van 
Sebastien de Fooz naar aanleiding van de pelgrimszegen 
in 2008. Velen hebben ook zijn boek gelezen Te Voet naar 
Jeruzalem. Het verscheen bij Lannoo, is al enkele keren 
herdrukt en nog altijd te koop. 
Van het filmmateriaal dat hij meebracht heeft een 
bevriend fotograaf nu ook een film gemaakt: The Proof of 
the Sun. 
Op 17, 18 en 19 oktober kan je die in Brussel bekijken in 
Cinéma Vendôme, op de Waversesteenweg vlakbij de  
Naamse Poort. 
Inschrijven doe je via http://theproof.evenbrite.com. 
Inkom: € 8. Betalen ter plaatse.



Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
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Sébastien de Fooz: Jorsala

Sebastien de Fooz werkt ook aan een groot project rond 
dialoog tussen het westen en het oosten. Het gaat om een 
tocht met honderden stappers tussen Brussel en Istan-
bul. Jorsala heet het project. Bedoeling is om, los van 
religieuze, culturele, politieke en andere verschillen, de 
gemeenschappelijke eigenheid te ervaren. 
Om dit in te leiden organiseert de Fooz volgend jaar van 
31 maart tot 11 april een tocht met honderd mensen tus-
sen Brussel en Aken. Een interculturele tocht rond dia-
loog. De honderd mensen zullen representatief zijn voor 
de diversiteit van dit land. Onderweg is er animatie, 
debat en veel meer. 
www.jorsala.eu 

 Ǚ Ook dat nog

Compostelawijnen

Een aantal bordeauxwijnboeren is in opstand gekomen 
tegen het Comité Interprofessionnel des Vins de Bor-
deaux (CIVB) en richtte een Comité d’Action des Vig-
nerons op. De groep telt intussen tweehonderd leden. 
Het CIVB reageerde met het ambitieuze plan Bordeaux 
Demain. Dat omvat onder meer het opzetten van Bor-
deauxbars in de grote wereldsteden en maakt ook van 
Compostela een commerciële kapstok. Een reeks Saint-
Emilionwijnen (Puisseguin, Lussac en Montagne) wor-
den uitgebracht onder de naam Chemins de Compostelle. Op 
de etiketten prijken de kapelletjes waar  pelgrims geacht 
worden te rusten en te drinken …

 Ǚ Zoekertjes

Krijg ik mijn spullen na 14 jaar terug?

In 1997 ben ik te voet van Antwerpen naar Compostela 
gestapt. Hiervoor heb ik onder meer twee fietsgidsen van 
Clemens Sweerman gebruikt, een caminogids van uit-
geverij Everest en Michelin wegenkaarten Ik heb alles 
ter inzage uitgeleend aan een vriend die mij en mijn 
buurman Karel De Goeyse bezocht heeft per fiets. Ik ken 
helaas zijn naam niet meer maar na enkele jaren zou ik 
toch graag mijn informatie terug willen!
Luc Dewilde, Ezenhoek 55, 2590 Berlaar; 015 24 44 90, 
0495 70 04 15.

Hospitalero zoekt steun voor Burkina Faso

Frank Foulon, hospitalero in Los Arcos, zet zich ook in 
voor Broederlijk Delen, met name voor de bouw van 
waterputten in het droge Sahelland. 
Na een training op de Via de la Plata neemt Frank begin 
november ook deel aan een tiendaagse dwars-door-
Burkina-fietstocht, samen met negenentwintig andere 
Burkinafans. Allemaal betalen ze zelf hun reis en hun 
verblijf. Al wat de supporters thuis storten wordt voor 
het overgrote deel gebruikt voor de bouw van de water-
puttten. 
Steunen kan op rekening 000-0117118-39 van Broederlijk 
Delen. Vermeld: code 6063.
Meer info op www.broederlijkdelen.be. Of contacteer 
Frank Foulon, frank.foulon@skynet.be. 



INSCHRIJVING
Terugkomdag op zaterdag 19 november
Europees Centrum La Foresta,  Vaalbeek

CONTACTGEGEVENS

Vul hierna de gegevens in van de gezinsleden, die inschrijven voor één of mee activiteiten van de terugkomdag.
 

Pelgrim in 2011
of Hoofdlid

Thuisgebleven partner
 of Pelgrim 2 in 2011
of Gezinslid 2

Gezinslid 3 Gezinslid 4

Naam

Voornaam

E-mail

Mobiel

Lidnummer

Telefoon

Straat en nummer

Postcode

Woonplaats

KEUZE ACTIVITEITEN

Duid per gekozen activiteit met een [X] aan welke gezinsleden eraan deelnemen.

Activiteit
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Neemt deel aan de terugkomdag. € 3 

Neemt in de voormiddag deel aan de 
spirituele boswandeling, 

of kiest in de voormiddag voor het 
praatsalon. 

Neemt deel aan de gezellige babbel in café 
De Ware Jacob.

Neemt de middaglunch (soep, belegde 
broodjes en piccolo’s, koffie en thee).

€ 13 

Totaal

BELANGRIJK!

We sluiten de inschrijvingen af op dinsdag 8 november. Bij voorkeur ontvangen we dit inschrijvingsformulier aange-
hecht aan een e-mail aan terugkomdag@compostelagenootschap.be. Je kunt  het ook per post sturen naar Luc Verstrae-
ten, Alfons Dewitstraat 1, 3078 Meerbeek. 
Tegelijk schrijf je het bedrag over op rekening IBAN: BE06 2800 5620 0322, BIC : GEBABEBB van het Vlaams Composte-
lagenootschap. Vermeld: ‘terugkomdag’, naam, voornaam en lidnummer.



INSCHRIJVING
Daguitstap naar Utrecht – vrijdag 11 november
CONTACTGEGEVENS

Vul hierna de gegevens in van de gezinsleden, die wensen in te schrijven voor de uitstap.

Hoofdlid Gezinslid 2 Gezinslid 3 Gezinslid 4

Lidnummer

Naam

Voornaam

E-mail

Mobiel

Telefoon

Straat en nummer

Postcode

Woonplaats

KEUZE OPSTAPPLAATS

Duid met een [X] aan welke gezinsleden welke opstapplaats en opstaptijd verkiezen.

Opstapkeuze

H
oo

fd
lid

G
ez

in
sl

id
 2

G
ez

in
sl

id
 3

G
ez

in
sl

id
 4

Aantal
personen

Bijdrage 
per
persoon

Totale 
bedrag

Wenst op te stappen om 7;30 u. op het Rerum 
Novarumplein in Gent.

€ 20 

Wenst op te stappen om 8.30 u. aan het station in 
Berchem-Antwerpen.

€ 20 

Totaal

BELANGRIJK!

De inschrijvingen worden ten laatste op zaterdag 15 oktober afgesloten of vroeger van zodra de bus (50 plaatsen) volzet 
is. Bij voorkeur ontvangen we dit inschrijvingsformulier aangehecht aan een e-mail aan freddy.duseuil@skynet.be. Je kan 
het ook per post sturen aan Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent. 
Gelieve het totaalbedrag vandaag (ten laatste op vrijdag 14 oktober), over te schrijven op rekeningnummer IBAN: BE06 
2800 5620 0322, BIC: GEBABEBB van het Vlaams Compostelagenootschap. Vermeld: ‘uitstap utrecht’, naam, voornaam 
en lidnummer’. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.



INSCHRIJVING

Winterse polderwandeling – zondag 22 januari 
Via Brugensis van Sluis naar  Brugge

CONTACTGEGEVENS

Vul hierna de gegevens in van de gezinsleden, die wensen in te schrijven.
 

hoofdlid Gezinslid 2 Gezinslid 3 Gezinslid 4

Lidnummer

Naam

Voornaam

E-mail

Mobiel

Telefoon

Straat en nummer

Postcode

Woonplaats

KEUZE UIT DE ACTIVITEITEN

Duid per gekozen activiteit met een [X] aan welke gezinsleden eraan deelnemen.

Activiteit

bi
jd

ra
ge

1 h
oo

fd
lid

2 g
ez

in
sl

id

3 
ge

zi
ns

lid

4 
ge

zi
ns

lid Aantal 
personen

Totaal 
bedrag

Bijdrage wandelaars die geen Hutsepot wensen.
Iedere wandelaar brengt picknick mee voor ’s mid-
dags.

  3 €

Ik reis gratis met De Lijn of heb een abonnement

Ik wens gebruik te maken van een groepsticket 1,5 €

Ik stap van Sluis naar Brugge.
Afspraak aan het station, om 9.40 u. op busperron 7.

Ik stap van Oostkerke naar Brugge.
Afspraak aan het station om 9. 50 u. op busperron 1

Ik schrijf in voor West-Vlaamse hutsepot. 15 €

Totaal

BELANGRIJK!

We sluiten de inschrijvingen af op zondag 15 januari. Bij voorkeur ontvangen we dit inschrijvingsformulier aangehecht 
aan een e-mail naar regiobrugge@compostelagenootschap.be. Je kan het ook sturen naar Toon en Mia Cornelis-Lanckriet , 
Patrijzenweg  19, 8200 Brugge, 050 31 48 80.

Tegelijk schrijf je het bedrag over op rekening 979-4260807-87 van Regio Brugge  Patrijzenweg 19, 8200 Brugge.


