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Activiteiten Ǚ
Zie ook
www.compostelagenootschap.be

Activiteitenkalender
27-8  Raad van Bestuur + Redactieraad De Pelgrim en 

Hola
1-9 Heropening zaterdagpermanentie, Mechelen
7-9 Regionale samenkomst, Mechelen
14-9 Redactieraad De Pelgrim
29-9 Werkgroep jongeren
6-10 Open dag Mechelen (zie hieronder)
9-10  Raad van Bestuur
10-11 Infonamiddag, Neerpelt
17- 11 Terugkomdag, Lede
1-12 Infonamiddag, Brugge
7-12 Redactieraad De Pelgrim
8-12 Werkgroep Hospitaleros
19-1 Raad van Bestuur
9-2 Infonamiddag, Dilbeek
Op zaterdag 6 oktober zet het Diocesaan en Pastoraal 
Centrum (DPC) in de Varkensstraat te Mechelen zijn 
deuren open voor bezoekers. Zoals u hieronder kunt 
lezen is ons secretariaat vanaf 1 september 2007 daar 
gevestigd en we doen natuurlijk mee. Meer daarover leest 
u in De Pelgrim van september.  

Terugblik Ǚ
12 mei te Tongerlo 
Voordracht Bodifée en Lentewandeling
Voor een aandachtig gehoor van meer dan 80 leden uit 
alle hoeken van Vlaanderen sprak in de voormiddag 
wetenschapper en filosoof Gerard Bodifée over zijn 
voorlaatste boek “Weg uit de leegte, de spirituele nood van 
Europa”. 
De vele vragen uit het publiek bewezen dat deze activiteit 
een schot in de roos was. De spreker die plaats nam naast 
onze verkoopdienst zag zijn boek en ook zijn nieuwste 
werk “God en het gesteente” vlot van de hand gaan.
Ook met onze speciale gast, Tijs Dorenbosch, voorzitter 
van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob, konden 
onze leden kennis maken. Het milde lenteweer maakte 
de namiddagwandeling uiterst aangenaam: we stapten 
het grootste gedeelte van de abdijentocht die de abdij van 
Averbode met die van Tongerlo verbindt. Met een frisse 
pint werd de dag afgerond.

23 juni Mars van het regiment der Ardeense Jagers
Voor de 41ste keer konden wandelaars deelnemen aan 
deze klassieker, nu omgedoopt tot Europese Mars van de 
Herinnering en de Vriendschap. 

Gedurende 4 dagen stapten meer dan 12 000 enthousias-
telingen in de omgeving van Etalle-Florenville, Bavigne-
Bastogne, Houffalize-La Roche en Marcouray-Marche. 
In Hola nr 2 verscheen een kattebelletje waarmee deel-
nemers-pelgrims uitgenodigd werden mee op te stappen 
in de klassieke parade die na afloop plaatsvindt. Achter 
de vlag van ons Genootschap volgde op zaterdagnamid-
dag 23 juni een flinke groep van onze leden en kandidaat-
leden, spontaan aangevuld door enkele buitenlandse 
pelgrims. Ter hoogte van de tribune werd de groep, aan-
gemeld door de organisatoren als “les pèlerins de Com-
postelle du Vlaams Genootschap van Santiago”, hartelijk 
toegejuicht. Ook al omdat een meestappende muzikant 
ons vergastte op de tonen van het bekende pelgrimslied 
“tous les matins nous prenons le chemin” waarvan intus-
sen een Nederlandse versie het licht zag (daarover later 
meer in De Pelgrim).

25 juli Sint-Jacobsviering
Een uitvoerig verslag hierover verschijnt in De Pelgrim 
nr. 90 van september 2007

Verenigingsleven Ǚ
Het secretariaat verhuist.
Het begon in de abdij van Zevenkerken te Loppem en dat 
had alles te maken met Dom Mondelaers en de oprich-
ting van het Vlaams Genootschap van Compostela. Na 
het overlijden van pater Mondelaers 
hadden we geen rechtstreekse veran-

(Een groep vermoeide maar gelukkige deelnemers aan de Mars 
der Ardeense Jagers samengekomen te Marche.
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kering meer in de abdij. De nadelen van de nogal excen-
trische ligging en de moeilijke bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer werden zo goed mogelijk door inzet van 
vrijwilligers opgevangen. Maar het bleef een pijnpunt en 
voor de (verouderende) abdij meer last dan lust.
De overstap naar Leuven in het pand van de dominicanen 
bood een goede oplossing. Intussen bleef het genootschap 
maar groeien en we zaten algauw gevangen in een (te) be-
perkte plaatsruimte. Vier bezoekers en de zaak zat vol.
Hebben we nu dé oplossing? Het ziet er naar uit want het 
Diocesaan en Pastoraal Centrum te Mechelen – het vroe-
gere groot-seminarie – biedt ons gedroomde mogelijkhe-
den. Qua bereikbaarheid kan het niet beter. Mechelen op 
zich ligt heel centraal in Vlaanderen en ons secretariaat is 
gevestigd in het hart van de stad, nabij de Grote Markt en 
de Veemarkt. Trein- en busverbindingen zijn er in over-
vloed. Met de auto kun je kosteloos terecht in de eigen 
DPC-parking. Voorts zijn er in de onmiddellijke buurt 
van het nieuwe secretariaat  betaalparkings onder de Gro-
te Markt, de Veemarkt of het Sint-Maartensziekenhuis.
Vanaf de randparking Zandpoortvest is het 10 minuten 
stappen, vanaf het Rode-Kruisplein een kwartier. Kort 
parkeren in de stad (max. 2 uur) kan tegen betaling. 
Op 30 juni 2007 sloot ons secretariaat zoals gebruikelijk 
zijn deuren tot einde augustus. Het is echter nooit eerder 
zo druk geweest in Leuven als na die sluiting. Terwijl in 
Mechelen gewerkt en geschilderd werd pakte de biblio-
theek in Leuven in voor de verhuis. De werken worden 
geïnventariseerd en de catalogus zal nadien op onze web-
stek te consulteren zijn. Per 1 september start in Mechelen 
opnieuw de permanentie op zaterdag, in werkzamere om-
standigheden dan voorheen.
Onze nieuwe stek vanaf 1 september 2007: Varkensstraat 
6, 2800 Mechelen, tel. 015 29 84 36. Of van de Raven- naar 
de Varkensstraat…

De Pelgrim 90 van september 2007
Onder meer:
– Boeknotities
– Shell: een St.-Jacobsschelp?
– Interview: het verhaal van John
– St.-Jacob op muziek 
– Op stap met Oikoten
– Pelgrimsoorden: Godelieve van Gistel
– Jacobalia in de provincie Vlaams-Brabant

Pelgrims op weg Ǚ
Slapen tussen Rocroi, Reims en Vézelay
Pelgrims die via Rocroi en Reims reizen doen er goed aan 
om eens te kijken op http://rp51web.hautetfort.com/
accueil _-_hebergements/  Je komt dan terecht bij <<Ran-
donneurs et Pelerins 51>> en er is o.a. een uitgebreide lijst 
te vinden van slaapplaatsen tussen Rocroi en Reims. In de 
kathedraal van Reims zorgen vrijwilligers voor perma-
nentie. Voor informatie die je hen bezorgt over het traject 

Rocroi-Reims geven zij je adressen voor het traject Reims-
Vézelay. Uiteraard moet je een geloofsbrief voorleggen.
 
Sponsortocht
Op 14 september 2007 fietst ons lid Michiel van Bokho-
ven weer naar Compostela. Hij vat zijn onderneming op 
als een sponsortocht voor VLOS (Vluchtelingen Onder-
steuning Sint-Niklaas). Steunen kan à 1 eurocent per km. 
Stortingen vanaf € 30 zijn fiscaal aftrekbaar.
Er kan worden overgeschreven op rekening 755-1533254-
28 van VLOS Centrum, Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas 
met vermelding “Compostela 2007” + aantal kilometers.

Zoekertje
Bea Mees-Picart, Van Schoonbekestraat 23, 2018 Antwer-
pen wil in de komende maanden op voettocht naar Santi-
ago en ze zoekt een reisgenote. Contact kan telefonisch op 
het nr. 03 289 55 72

Medegedeeld Ǚ
Dag van de spiritualiteit 
Wil je de spiritualiteit van je pelgrimstocht opnieuw beleven? 
Weer de nabijheid van de natuur voelen, de helende stilte, de 
bron en zin van je bestaan opnieuw gewaarworden? Kom dan op 
zondag 14 oktober 2007 naar de Volksabdij te Ossendrecht en laat 
je daar helemaal verrassen.
De Werkgroep Spiritualiteit van de Volksabdij Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Duinen in Ossendrecht, Nederland (nabij de 
grens) heeft een programma van ‘herbeleven’ opgezet. De 
inleiding wordt verzorgd door Paul Nouwen, broer van de 
mysticus, filosoof en schrijver Henri Nouwen. Paul Nou-
wen zal spreken over ‘Kunnen wij onze spirituele ervaringen 
vasthouden in ons dagelijks leven?’
Na de aansluitende discussie volgt een maaltijd in stilte. 
Hierna worden allen willekeurig ingedeeld in kleine groe-
pen bij een van de vele workshops met elk een ander niet 
vooraf bekend programma. Laat je dus verrassen, zoals op 
je pelgrimstocht. 
Er zijn ook buitenactiviteiten. Die gaan in elk geval ge-
woon door, ook als het weer minder mooi is. Neem dus 
wandelschoenen en regenkleding mee!
Na de workshops gaan we samen mantrazingen en zoe-
ken op die manier contact met onze ‘zielsenergie’.
We sluiten de dag af met een gezellig Café Saint Jacques.

Praktische informatie
Programma zie hierna. Aansluiting vanaf 10.30 uur voor 
wie van ver komt is mogelijk.
Deelname kost € 10,00 per persoon, alles inbegrpen.
Als je wilt, dan kun je op zaterdagmiddag al aankomen 
om op eigen gelegenheid de omgeving te verkennen en 
kennis te maken met de andere deelnemers die ook eer-
der zijn gekomen. De prijs van dit overnachtingsarrange-
ment (slaapplaats op een slaapzaal voor zes personen, een 
abdijmenu zaterdagavond en een ontbijt zondagochtend) 
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bedraagt € 30,00 per persoon.
Er zijn tegen meerprijs ook een beperkt aantal twee-
persoonskamers beschikbaar. Wil je hier gebruik van 
maken, schrijf je dan eerst in voor het zaterdagarrange-
ment en neem, na bevestiging hiervan, contact op met 
de receptie van de Volksabdij voor een uitbreiding van de 
inschrijving (telefoon: 0164 – 672 546).
Aanmelden met vermelding van volledige naam en adres 
en lidnummer schriftelijk bij Huis van Sint Jacob, Lange 
Nieuwstraat 9A, 3512 PA Utrecht, of per e-mail: info@
santiago.nl. Directe aanmelding kan ook op de website 
via het aanmeldingsformulier op internet.
Acceptatie gebeurt op volgorde van inschrijving. Als het 
totale aantal plaatsen is volgeboekt, dan kom je op een 
wachtlijst. Geef ook je keuze op voor een normale of een 
vegetarische lunch.

PROGRAMMA
9.00 – 9.45 Eucharistieviering of meditatief samen-

zijn
9.45 – 10.15 Koffiepauze
10.15 – 10.30 Officiële opening
10.30 – 12.00 ‘Kunnen wij onze spirituele ervaringen vast-

houden in ons dagelijks leven?’
 Inleiding door Paul Nouwen (inclusief 

vraag- en antwoordsessie)
12.00 – 12.10 Afsluiting van het ochtendgedeelte, aan-

kondiging stiltelunch en uitleg van het 
middagprogramma

12.10 – 12.30 Korte pauze
12.30 – 13.30 Lunch in stilte, aansluitend korte pauze
13.30 – 15.00 Verrassingsworkshops (op kleurcode) met 

nabespreking
15.00 – 15.30 Koffie- of theepauze
15.30 – 16.30 Mantrazingen
16.30 – 16.45 Dagafsluiting
16.45 - …  Café Saint Jacques

Missa Sancti Jacobi op 30 augustus te Antwerpen
In het kader van het Festival van Vlaanderen vindt te 
Antwerpen jaarlijks Laus Polyphoniae plaats. In 2007 is 
deze concertreeks gewijd aan de Franse polyfonie. Op 
30 augustus om 20 uur vindt in de voormalige St.-Au-
gustinuskerk een uitvoering plaats van de “Missa Sancti 
Jacobi”. Deze monumentale mis van Guillaume Dufay 
(1397-1474) werd vermoedelijk omstreeks 1427/28 gecom-
poneerd voor de augustijnenkerk San Giacomo Maggiore 
in Bologna. Bijzonder is dat niet alleen de delen van het 
ordinarium maar ook het volledige proprium voor de 
feestdag van Sint-Jacob polyfoon is uitgewerkt. Boven-
dien treffen we hier de vroegste faux-bourdontechniek 
op het Europese vasteland aan. Een indrukwekkende 
productie, die werd opgezet naar aanleiding van het 
twintigjarig bestaan van de uitvoerders La Reverdie. 

Voor liefhebbers van oude muziek een aanrader. www.
festivalvanvlaanderen.be

Foro Jacobeo 
In Jaca vindt van 20 tot 23 september in het Palacio de 
Congresos een Foro Jacobeo plaats. Deze studiedagen 
worden georganiseerd door de Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Meer 
informatie is te verkrijgen bij het Centro de Estudios y 
Documentación del Camino de Santiago, Real Monaste-
rio de San Zoilo, 34120 Carrión de los Condes (Palencia), 
tel/fax 979880902, info@bibliothecajacobea.org en www.
caminosantiago.org

Hoe komt mijn fiets terug van SdC Ǚ ?

Samenvatting van een artikel  op de webstek van het genoot-
schap (http://www.compostelagenootschap.be – “even prak-
tisch”). Reacties en eigen ervaringen zijn welkom.
Op papier ziet het er eenvoudig uit: er bestaan een hoop 
mogelijkheden. Wellicht het makkelijkst is dat je part-
ner, een vriend, een goede bekende of wie dan ook, jou 
en je fiets komt ophalen in Santiago. Maar zelfs dan is 
een nuchter rekensommetje niet misplaatst: 4000 km 
(weg en weer) tegen slechts € 0,10/km = 400 euro. Daar-
bij komen nog maaltijden en eventueel overnachting. 

1. Een ophaaldienst
Er bestaan ophaaldiensten die je fiets vanuit SdC mee-
nemen en hem thuis of op een centrale plaats afleveren.  
Daar moet je nog je eigen terugreis bij rekenen, een bus-
reis van € 137 bijvoorbeeld, plus eten en drinken onder-
weg. Mathieu Hubert uit Alleur haalt fietsen op in SdC 
en levert ze thuis af voor € 135.  Je geeft je fiets in consig-
natie en Mathieu Hubert haalt hem af als het in zijn sche-
ma uitkomt. Soetens Transport uit Vessem (Nederland) 
heeft een gelijkaardig systeem maar met een grotere re-
gelmaat en tegen een iets lagere prijs nl. € 119. Funtrans 
rekent € 343 voor een pak van 12 kg en 120 x 50 x 88cm van 
Compostela naar Brussel. Vergeten maar.
 
2. De fiets mee op de bus
Vergeet dit ook maar. Eurolines doet het niet.

3. De trein
Miserie, miserie, miserie meldt genootschapslid Philippe 
Bellengé uit eigen ervaring. Je fiets afzonderlijk per trein 
terugsturen en zelf met een andere trein terugsporen, 
is praktisch vrijwel onuitvoerbaar. Als het überhaupt al 
kan moet je zeker voor ruiter en ros 
op € 300 rekenen. Samengevat: doffe 
ellende en niet goedkoop.

4. Combinaties
Bus + vliegtuig Bus van SdC naar 
Madrid en vliegen vanuit Madrid. 
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De busreis SdC-Madrid kost € 34, fiets inbegrepen. Van 
Madrid naar Zaventem zijn er tal van mogelijkheden 
met het vliegtuig. Je kunt ook voor € 34 met de bus van 
SdC naar Valladolid en vandaar terugvliegen met Ryan 
Air naar Charleroi. De formule bus + vliegtuig lijkt het 
overwegen waard. 
Trein + bus Een trein-bus combinatie is ingewikkeld, 
veronderstelt heel wat overstappen en kost algauw een 
€ 300.

5. Het vliegtuig
De eenvoudigste en vaak goedkoopste oplossing is het 
vliegtuig, of een combinatie bus/vliegtuig. Het komt er 
wel op aan goed uit te kijken en af te wegen. De jungle is 
een en al doorzichtigheid vergeleken bij de prijszetting 
voor vliegreizen. Van maatschappij tot maatschappij 
kunnen tarieven erg verschillen en zelfs van vlucht tot 
vlucht. Soms kost een retourticket (veel) minder dan 
een enkele vlucht. Trek het maar eens na bijvoorbeeld 
bij  www.vliegtickets.be. Voor vergelijking en aanbie-
dingen kun je op het internet uitstekend terecht als je 
Google of andere zoekslokop met “vliegtuigtarieven” 
voedt.
Maatschappijen met goedkope vluchten (Virgin, Ryan 
air, Air Berlin e.a.) hanteren soms zeer gunstige tarie-
ven. Toch is ook hier vooraf goed uitkijken en alles 
afwegen de boodschap.  Wat zijn de totale kosten? Op 
welke voorwaarden nemen ze fietsen mee? Van waar 
vertrekken ze en tot waar kan ik meevliegen? Hoe gaat 
het verder naar Compostela?
Een recent praktijkgeval is dat van onze drie zusters die 
intussen al vrij bekend zijn in de kringen van de Vlaam-
se Compostelapelgrims. Zuster Ignace en zuster Lies-
beth maken overigens deel uit van het fietsinfopanel. 
Via www.vliegtarieven.be kwamen ze terecht bij Air 
Berlin, dat van SdC naar Schiphol of Düsseldorf vliegt. 
Ze  boekten een vlucht op zaterdag 2 juni 2007 voor € 139, 
fiets inbegrepen. Het ging van SdC naar Palma de Mal-
lorca en van Palma naar Schiphol. Hadden ze bij Span-
air geboekt dan ging het in drie schuifjes (SdC-Madrid, 
Madrid-Palma en Palma-Amsterdam) het zou € 381,65 
hebben gekost hebben en ze zouden in beide gevallen 
met precies hetzelfde vliegtuig van Palma naar Schiphol 
zijn gevlogen.  Ook bij reguliere maatschappijen kun je 
soms zeer voordelig en vlot terecht. Herman Beyers uit 
Essen betaalde € 50 voor een vlucht, fiets inbegrepen, 
van SdC naar Madrid met Iberia en € 65 voor de vlucht 
Madrid-Zaventem. In totaal dus € 115. Dit jaar kun je 
gebruik maken van de opstartpremies van Brussels Air-
lines: € 50 o.a. naar Madrid en Barcelona.  Kortom een 
vlucht SdC-Zaventem (resp. Charleroi, Schiphol) met 
de fiets in de bagage is zeker te doen voor een € 200 en 
wellicht zelfs voor (een flink pak) minder. 

6. Inpakken en wegwezen
Vooraf doe je natuurlijk navraag bij de maatschappij 
waarmee je vliegt omtrent de voorwaarden waarin ze 
fietsen meenemen. Normaal geldt dat:
- het stuur een kwartslag gedraaid moet zijn
-  de pedalen afgeschroefd moeten zijn
-  de lucht uit de banden moet (ivm met de luchtdruk op 

grote hoogte)
Voor fietsers met iets of wat ervaring is dat een akke-
vietje. In de meeste gevallen  moet je theoretisch de 
fiets ingepakt meegeven. We zijn echter al twee keer 
van SdC teruggekomen met een niet-ingepakte fiets en 
er werden geen bezwaren gemaakt. Volgens de info op 
de site van Brussels Airlines moet je de fiets zelfs hele-
maal niet inpakken. Als je met Iberia vliegt kun op de 
luchthaven van SdC een fietsdoos kopen à € 5. Die doos 
is echter nogal klein waardoor je wielen en zadel moet 
demonteren. Voor het inpakken kun je in SdC terecht 
bij Velocipedo, rua San Pedro 23, tel. 981 58 02 60. Dat 
kost je € 10. Naar de luchthaven kun je met de bus voor 
een viertal euro’s (fiets inbegrepen). Een taxi kost een 
€ 25.  Een passagier mag tot 20 kg bagage meenemen 
(plus 6 kg handbagage), fiets inbegrepen. Normaal is dat 
voldoende en bovendien hebben wij nog nooit meege-
maakt dat er supplementen werden geëist. 

Enkele nuttige websites:
www.brusselsairlines.com
www.compostelagenootschap.be 
http://users.pandora.be/tintin/SantiagoWeetjes.htm
www.fietsvakantiewinkel.nl/soetens.php
www.fietsvakantiewinkel.nl/2www/santiagoterug.php
www.fietsvervoer.nl
www.vliegtarieven.be
www.vliegtarieven.nl
www.vliegtickets.be
www.vliegtickets.nl

Jan Verhaverbeke namens het fietsinfopanel

Tenslotte nog dit: Knut u dit lzeen? Ǚ
Vlgones een oznrdeeok aan een Eglnese uvinresitiet 
mkaat het niet veel uit in wlkee vloogdre de ltteers in 
een wrood saatn, het einge wat blegnaijrik is, is dat de 
eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn.
De rset van de lteerts mgoen wellikueirg wdoren gple-
taast en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saattt. 
Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar 
het wrood als gheeel
Egrer je dus niet als er een zeftuotje in 
HLOA satat maar we deon tcoh ons bset 
om ze te wreen.  

Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Ravenstraat 98, 3000 Leuven


