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Activiteiten Ǚ
Zie ook www.compostelagenootschap.be

Activiteitenkalender 

10-11 Infonamiddag Neerpelt
17-11 Terugkomdag Lede
1-12 Infonamiddag Brugge
8-12 Werkgroep Hospitaleros
4-1 Werkgroep Permanentie
9-2 Infonamiddag Dilbeek
1-3 Jaarlijkse algemene vergadering
15-3 Lente-ontmoeting/pelgrimszegen
17-5 Voorjaarswandeling

Infonamiddagen
Vooral ten behoeve van wie voor de eerste keer naar 
Compostela stapt of fietst, organiseert het genoot-
schap op zaterdagnamiddag in verschillende plaat-
sen van het Vlaamse land infozittingen. 

Er is telkens een zitting voor voetgangers en een 
voor fietsers. Een panel van ervaren stappers of fiet-
sers licht de diverse aspecten van een jacobstocht 
toe en geeft antwoord op vragen uit het publiek. 

Tevens is onze documentatiedienst ter plaatse 
met een uitgebreide keuze aan kaarten en aller-
hande nuttige lectuur.

De toegang is gratis. AANMELDING VOORAF wordt 
sterk op prijs gesteld want het biedt ons de mogelijk-
heid de zitting zo optimaal mogelijk te organiseren. 
Voor aanmelding volstaat een telefoontje naar 050 
31 48 80 of een e-mail naar infodagen@compostela-
genootschap.be

Infonamiddag Neerpelt 10-11-2007

We beginnen onze ronde van Vlaanderen in Lim-
burg.

Praktisch:
Datum en uur: zaterdag 10 november 2007, aan-•	
vang 14.30 uur einde ca. 17.00 uur.
Plaats: “Provinciaal Centrum Dommelhof”, Toe-•	
komstlaan 5, 3910 Neerpelt - telefoon +32 (0) 1180 
5000, pct@limburg.be

Neerpelt is vlot bereikbaar met de wagen en met de 
trein

Met de auto
Vanuit A•	 NTWERPEN via de E 313 tot de eerste afrit 
Geel, Mol, Lommel, Overpelt, Neerpelt (N71).
Vanuit Brussel-Leuven via de A2 tot Houthalen •	
en via de expressweg Helchteren, Hechtel, Eksel, 
Overpelt, Neerpelt (N74).
Vanuit Eindhoven richting Valkenswaard, Lom-•	
mel, Overpelt, Neerpelt (N74).
Vanuit Weert-Roermond richting Bocholt (N74 •	
langs de Zuid-Willemsvaart) Hamont, Neerpelt.

Met de trein
Antwerpen-Neerpelt: 14’ na het uur vanaf 6.14 •	
uur tot 21.14 uur. Als je uit het stationsgebouw 
komt, zie je aan de linkerhand een weg uitkomen 
op de Stationsstraat, nl de Slagmolenstraat. Deze 
inslaan, voorbij brug over de Dommel tot einde 
van de straat en daar rechtsaf de Haspershoven-
straat. Weer deze straat volgen tot op het einde. 
De drukke Koning Albertlaan over aan de rech-
terkant van de rotonde. U komt voorbij het Bel-
gacomgebouw (rechterhand). De Leopoldlaan 
oversteken en de Haagdoorndijk volgen. De eer-
ste afslag rechts op de Haagdoorndijk leidt naar 
het Dommelhof (wegwijzers).
Neerpelt-Antwerpen: op 31’ om het uur vanaf •	
5.31 uur tot 21.31 uur. Aankomst 29’ na het uur 
vanaf 6.29 tot 22.29 uur. Toch even controleren 
voor mogelijke uurwijzigingen.

Infonamiddag Brugge 1-12-2007

Praktisch:
Datum en uur: zaterdag 1 december 2007, aanvang •	
14.30 uur einde ca. 17.00 uur
Plaats: HBOV (School voor psychiatrische •	
geneeskunde), Koning Albert I-laan 6, 8200 Sint-
Michiels-Brugge

Het instituut is zeer vlot te bereiken zowel met trein 
en bus als met eigen vervoer. Het ligt aan de achter-
zijde van het station van Brugge aan de Boeverie-
poort. Parkeergelegenheid is er nabij het station en 
in het instituut zelf.
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Infozittingen 2008

Noteer alvast:
Zaterdag 9 februari 2008 om 14.30 uur te Groot-•	
Bijgaarden (Dilbeek)

Terugkomdag te Lede 17-11-2007

Dit jaar op stap geweest naar Santiago? Dan ben je 
vast nog niet uitgepraat over je avontuur. Misschien 
heb je onderweg andere leden van onze vereniging 
ontmoet en wil je die graag terugzien. Dan ben je 
hartelijk welkom op onze jaarlijkse terugkomdag, 
een dag die speciaal bedoeld is voor al wie dit jaar 
naar Santiago is getrokken. Er is gelegenheid om 
elkaar terug te zien, foto’s te bekijken en ervaringen 
uit te wisselen. Wij zorgen voor koffie, broodjes en 
taart. We verwelkomen in het bijzonder onze hos-
pitaleros die de voorbije zomer werkzaam waren in 
Los Arcos. Wie een fotokopie meebrengt van zijn 
Compostela van dit jaar, ontvangt een mooi aan-
denken. 

Praktisch

Plaats: 
Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods, Rey-
meerstraat 13a, Lede

Programma:
10.00 uur  Welkom met koffie of thee, gevolgd door 

een gezellige babbel en weerzien
12.30 uur  Broodjes
14.30 uur  Voordracht door Thomas Rubico (dich-

ter-verteller) over Interior Camino De San-
tiago – Intiem

16.30 uur  tot weerziens
Deelname in de kosten: 13 euro per persoon. –

Het ziekenhuis “Zoete Nood Gods” is gelegen in het 
centrum van Lede. Wie met de wagen komt, neemt 
op de E40 (Brussel-Gent) uitrit 18, richting Erpe 
(N46). Aan het kruispunt met de N9 (Aalst-Gent) 
rechtdoor tot op de markt van Lede. Daar onmid-
dellijk linksaf. Het ziekenhuis ligt één kilometer 
verder aan de rechterzijde.

Wie van het Oosten komt, rijdt het best via Den-
dermonde, richting Wetteren (N 416). In Wichelen 
linksaf de N442 naar Lede. Op het einde van de 
markt rechtsaf, de pijlen volgen van het Psychia-
trisch Instituut.

Er is een bushalte vlak voor de deur van het insti-
tuut. Lede is ook per trein bereikbaar (wel een flink 
stuk stappen).

Aanmelden verplicht via het bijgevoegde for-
mulier. Het maximumaantal deelnemers is 160!!! 
Slechts de 160 eerste betalers kunnen worden toe-
gelaten.

Terugblik Ǚ
Startbijeenkomst regionale werking Mechelen 

7-9-2007

We verwelkomen 30 leden uit de regio. Vier punten 
komen aan bod.

1) Nieuws van het Genootschap
De reden om lokale werkingen op te starten is kleine 
groepen vormen om makkelijker met medeleden te 
praten en die ook meer bij de werking te betrekken. 
Op dit ogenblik zijn er o.a. volgende werkgroepen :

a)  hospitaleros : Vlaamse vrijwilligers lossen elkaar 
af in Los Arcos om de 14 dagen

b)  permanentie : opgestart in 1999, ‘s zaterdags tus-
sen 10.00 en 16.00 uur.

c)  jongeren : een groep bedoeld voor 18- tot 35- à 
40-jarigen

d)  onderdak : adressen van leden in Vlaanderen 
waar tijdens de Compostelatocht kan worden 
overnacht.

In 2010 viert het Vlaams Genootschap zijn 25-jarig 
bestaan. Gedacht wordt om al stappend alle St.-
Jacobskerken in Vlaanderen met elkaar te verbin-
den. Voor dit hele gebeuren wordt de medewerking 
van vele leden verwacht.
De open deur van 6 oktober wordt belicht.

2) Rondvraag en varia
Er komen vragen over de regioverdeling zelf. Hoe •	
wordt Vlaanderen verdeeld? Welke gemeenten 
omvat de lokale werking Mechelen enz…?
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Opwijk kent een eigen werking en vraagt naar •	
activiteiten om bij hen te organiseren.
Als men de tocht naar Compostela over verschil-•	
lende jaren spreidt, is er dan telkens een nieuwe 
geloofsbrief nodig?
Kunnen andere uren buiten de zaterdag voor •	
secretariaat en bibliotheek? Eventueel met 
afspraken?
Is sponsoring mogelijk om kansarme jongeren •	
de kans te geven die bijzondere ervaring van een 
Compostelatocht te laten voelen?

3)  Het nieuwe secretariaat en de bibliotheek wor-
den bezocht

Mechelen is centraal gelegen voor alle Vlaamse 
provincies. Het DPC is gemakkelijk te bereiken, de 
Fürstenbergzaal oogt mooi en er is ruim plaats voor 
ontmoeting.

4) Evaluatie
Een evaluatieformulier wordt door iedereen inge-
vuld. De mensen die willen meewerken aan de 
uitbouw van de lokale werking Mechelen, perma-
nentie willen doen in de bibliotheek of een activi-
teit willen organiseren zullen op een latere datum 
worden bijeengeroepen via De Pelgrim/HOLA/of 
e-mailadres indien bekend.
Met dank aan alle steun van het DPC, de Raad van 
Bestuur en medeleden.
Lieve Mommens

Jongerenbijeenkomst 29-9-2007

Op de jongerenbijeenkomst van 29 september 2007 
kwam Bart Vertongen spreken over zijn ervaring 
als begeleider van jonge delinquenten naar Santi-
ago de Compostela in samenwerking met de orga-
nisatie Oikoten. 

Het werd een boeiend relaas van een aantal 
tochten die vaak een moeizame start kenden, maar 
die hij samen met de jongeren tot een goed einde 
in Compostela wist te brengen. Bart sprak over 
de vele moeilijke momenten, waar het verlangen 
naar huis soms zeer groot was. Maar ook de zeer 
mooie momenten kwamen aan bod. De band die 
hij opbouwde tijdens de tocht met de jongeren werd 
belicht. Niet alleen de tocht zelf werd besproken, 
maar er werd ook dieper ingegaan op wat achteraf 
van de jongeren is geworden. Het hele verhaal werd 
ondersteund door enkele dia’s die Bart speciaal voor 
deze lezing had geselecteerd.
Veerle Debosschere

Open deur 6-10-2007

Het was die zaterdag niet echt weer om binnen te 
zitten. Zeker Santiagostappers en -fietsers wilden 
van die gouden oktoberdag genieten in de milde 
natuur. En toch kwamen ze massaal naar de open-
deurdag van ons Compostelagenootschap. Het 
werd een echt feest met een totaalprogramma ver-
zorgd door de mensen van de raad van bestuur en 
heel wat vrijwilligers.

De nieuwe lokalen, bibliotheek en secretariaat, 
zijn een ware verademing na onze veel te kleine 
huisvesting in Leuven. Elke zaterdag kunnen ver-
trekkende pelgrims hier in alle rust en met de hulp 
van doorgewinterde stappers en fietsers hun pel-
grimstocht voorbereiden.

Daarnaast kwamen heel wat pelgrims aan het 
woord die hun belevenissen en ervaringen deelden 
met de aanwezigen.

Wilfried Wijn, een monument in ons genoot-
schap, maakte de mensen op zijn eigen indringende 
manier warm voor de pelgrimstocht. Lang voor de 
pelgrimstocht weer in de kijker stond was hij al 
onderweg naar Sint-Jacob.

Daniël de Klerck leidde de verschillende gesprek-
ken in goede banen.

Dino en Eddy vertelden over hun ervaringen als 
hospitalero (gastheer) in Los Arcos. Vader Julien en 
zoon Robin vergastten ons op een boeiend verhaal 
van hun gezamenlijke voettocht naar Santiago. 
Jef Van Langendonck begeleidde in het kader van 
Oikoten reeds meerdere malen jongeren die over 
de schreef gingen, naar Compostela. Naar aloude 
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gewoonte zijn deze jongeren bij hun aankomst 
in Santiago weer helemaal vrij en kunnen ze een 
nieuw leven beginnen.

Renée en Frans hadden voor ons Genootschap 
een projectie over de camino gemaakt om van te 
snoepen. Puur deugd en genot was het om al die 
herinneringen weer levend te zien worden op het 
scherm.

Dank aan al die mensen die van deze dag een 
geslaagde samenkomst maakten. En liever dan ons-
zelf nog meer lof toe te zwaaien besluiten we met de 
woorden van een bezoeker: ‘we hebben ons gejeund en 
we zijn veel langer gebleven dan we van plan waren’.

Iemand die het allemaal mocht meemaken

VERENIGINGSLEVEN Ǚ
Stappershoekje 

Wandelen gezond? Wat een ontdekking!
Meer en meer kunnen we lezen, ook en zelfs vooral 
in medische bladen, dat wandelen gezond is. Het 
is wel even schrikken als pelgrim te horen dat de 

psychoneuroimmunologie (oef ben je daar nog?) 
eraan te pas komt. Psychoneuroimmunologie bete-
kent zoveel als de studie van de interactie tussen het 
immuunsysteem, het zenuwstelsel en de “geest”. 
Welke moeilijke uitleg er ook gegeven wordt aan 
wat we allemaal al lang weten en graag doen, 
we kunnen alleen maar blij zijn dat meer en 
meer mensen het plezier van het wandelen gaan 
ontdekken. Of hoe onze hectische maatschappij 
toch weer gaat versimpelen. Of nog: hoe onder druk 
alles vloeibaar wordt

Voor het fietsershoekje

Een bericht uit het stappershoekje voor het fietsers-
hoekje.

Een eerder bericht in Hola over de veiligheid die 
een fluo-jakje voor fietspelgrims oplevert bracht me 
op volgende gedachte. Als je als pelgrim gedurende 
3 maanden naar Santiago stapt wordt je gedurende 
die ongeveer 100 dagen door ettelijke duizenden 
fietspelgrims voorbijgestoken. Sommigen trappen 
met de blik op oneindig, zijn schijnbaar zeer gehaast 
en gunnen je geen blik, laat staan een woord. Ande-
ren dan weer maken tijd voor een kort praatje en 
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dat is steeds aangenaam. 
Wat opvalt aan die fietscolonne is dat vooral de 

Nederlandse pelgrims zo herkenbaar zijn aan een 
soort veiligheidsantenne die achteraan is vastge-
maakt en lekker hoog achterop de fiets heen en 
weer zwiept, steeds met 2 wimpeltjes eraan: dat van 
het Nederlands Genootschap van St.-Jacob en de 
Nederlandse driekleur. Maar Vlaamse fietspelgrims 
zijn zelden herkenbaar. Waarom hebben ze ook 
geen veilige en sympathieke zwiepzwiep-antenne 
op hun fiets? De fietswimpel van ons genootschap 
is nog steeds verkrijgbaar in de verkoopdienst (0,50 
euro !), en een Vlaams wimpeltje vind je bij elke 
fietshandelaar.

Lees in De Pelgrim nr. 91 van december 

o.a.

Het reisverslag van Thomas Münzer –
De schelp van Shell –
Pelgrimsoorden: Weingarten –
Peregrinus anonymus –
Jacobalia in Oost-Vlaanderen –

MEDEGEDEELD Ǚ
Het oudste pelgrimslied komt uit Vlaanderen

Het oudst bekende Europese pelgrimslied komt uit 
… Vlaanderen. In “Stemmen op schrift”, ondertitel 
“Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf 
het begin tot 1300”, auteur Frits van Oostrom, uit-
geverij Bert Bakker, Amsterdam, 2006, ISBN 90 351 
2944, lezen we op blz.78

“… twee Vlaamse woorden (Herru en Got) in het 
meertalige refrein van het oudst bekende Euro-
pese pelgrimslied, een 12de-eeuwse hymne die als 
het “Canción de los peregrinos flamencos” genoteerd 
staat tussen de teksten rond het heiligdom van Sint-
Jacobus in Compostela. Waarschijnlijk zongen de 
Vlaamse pelgrims naar Galicië deze Latijnse tekst 
gedurende hun straffe dagmarsen met een volksta-
lig refrein om er tijdens de anderhalfduizend mijl 
tussen Gent en Santiago vooral de moed in te hou-
den: Herru Sanctiagu, Got Sanctiagu, e ultreia e suseia, 
Deus aia nos!
(Met dank aan Vik Eggermont)

VA: Vruchtbare Aarde

VA is een in Vlaanderen vrij onbekend Nederlands 
driemaandelijks magazine. Mooi uitgegeven op 

A4-formaat en in kleurendruk oogt het vrij com-
mercieel maar toch gaat het om een privé-initiatief. 
De ondertitel vermeldt “visie, inspiratie, zinge-
ving”. Naar eigen zeggen wil het zijn: “een drie-
maandelijkse uitnodiging tot blikverruiming. Elke 
editie zoekt Vruchtbare Aarde de dwarsverbanden 
en de samenhangen. Of we nu schrijven over voe-
dingskwaliteit, kunst, reizen, architectuur, gezond-
heid, licht, water of de relatie mens-natuur. Op dat 
punt zijn we grenzeloos nieuwsgierig. Misschien 
willen we het onmogelijke en misschien lukt het 
ons niet altijd, maar we streven er naar (./.): op een 
leesbare wijze door te dringen tot de ‘binnenkant’ 
der dingen.”

Zoals vele magazines heeft ook VA een speci-
aal nummer aan de Santiago-traditie gewijd. We 
maakten het reeds meermaals mee dat een uitge-
ver ons genootschap om medewerking verzoekt die 
we uiteraard graag verstrekken. Nadien moeten 
we dikwijls vaststellen dat de journalisten niet bij 
machte waren door te dringen tot de kern van de 
zaak en er bovendien in slagen om over ons genoot-
schap op alle mogelijke manieren… te zwijgen.

Niet zo met VA: in het nummer 2007/2 zijn 21 van 
de 38 pagina’s gewijd aan Compostela. Aanleiding 
is mede het verschijnen van de Nederlandse editie 
van Hape Kerkelings boek “Ik ben er even niet, mijn 
voettocht naar Santiago de Compostela”, besproken 
in De Pelgrim van september. Aan het succesrijke 
boek (in 2006 met zijn meer dan 1,5 miljoen exem-
plaren het meest verkochte boek in Duitsland) werd 
ruim aandacht besteed. Verder volgen een heleboel 
praktische tips duidelijk geïnspireerd uit de recente 
heruitgave van “Praktisch Pelgrimeren” van het 
Nederlandse Genootschap van St.-Jacob, tips voor 
digitale voorbereiding, een Santiago-quiz, een 
overzicht van boeken over Santiago enz.

In hetzelfde nummer wordt stilgestaan bij de 
100ste geboortedag van Rachel Carson die in 1964 
met haar baanbrekende boek “Dode lente” de 
groene beweging op gang bracht. Dat VA de actu-
aliteit niet achterna loopt maar hecht aan onder-
werpen van blijvende waarde bewijst hun filmbe-
spreking: “Babette’s feast” werd uitgebracht in 1987 
nadat de nu 90-jarige regisseur Gabriel Axel 12 jaar 
met het script had moeten leuren. Maar het is dan 
ook een pareltje.
Losse nummers van deze uitgave kunnen wor-
den besteld à € 4,85 euro plus € 2,45 porto via  
va@xs4all.nl of op het adres VA-Magazine, WG 
Plein 380, 1054 SG Amsterdam. Een abonnement 
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kost (net zoals in Nederland) € 19,20 www.va-maga-
zine.nl

Het speciale Santiago-nummer is uiteraard ter 
beschikking in onze bibliotheek.

Stichting Open Kerken

Deze Stichting stelt: “een kerk is vaak een referen-
tiepunt voor de inwoners, een merkteken in het 
landschap, een open 
ruimte waar men 
zowel kan bidden als 
het gemeenschappe-
lijk patrimonium aan-
schouwen.”

Vanuit die visie wil 
deze stichting, zoals 
in Engeland en Frank-
rijk, het religieus patri-
monium in het daglicht stellen en toegankelijk 
maken, instrumenten bedenken om het kerkelijk 
patrimonium te ontdekken en interpreteren, acti-
viteiten promoten zoals concerten, erediensten, 
bezoeken enz. Op www.openkerken.be staat alles 
uitgebreid beschreven.

In België werken reeds 115 kerken met deze stich-
ting samen. Voor 2008 voorziet de stichting in een 
forse uitbreiding van het aantal kerken en specifiek 
de kerken op de traditionele St.-Jacobsroutes door 
Vlaanderen. Leden van ons Genootschap die actief 
zijn in hun parochie of kerkfabriek kunnen we deze 
samenwerking ten zeerste aanbevelen.

Jacobus verbindt mensen

Enige jaren geleden ontstond het idee om de his-
torische pelgrimsweg naar Compostela in het bis-
dom Roermond zichtbaarder te maken. In dat 
kader onthulde hulpbisschop Everard de Jong 
op zondag 16 september 2007 op het plein voor de 
Limburgse bisschopskerk een zogeheten stèle, 
een herdenkings- en markeringszuil pelgrims-
weg Santiago de Compostela. “Stèle” stond in de 
Griekse oudheid voor een grafzuil of een plaat 
met inscriptie. De Roermondse stèle is een vier-
kante zuil van 1,20 meter hoog van roestvast staal. 
Roermond is vanuit het noorden een bijzon-
dere halteplaats op weg naar Compostela. In 
de kathedraal aldaar wordt immers de groot-
ste relikwie van de heilige buiten Santi-
ago de Compostela zelf, bewaard en vereerd. 
Naast haar markeringsfunctie verwijst de zuil ook 

naar het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Roer-
monds Mannenkoor, dat in 2006 een reis naar San-
tiago de Compostela ondernam en er een mis zong 
in de kathedraal. Het koor is mede-initiatiefnemer 
van de stèle die als motto heeft ‘Jacobus verbindt 
mensen’. 

Een nieuwe, gelijkgeschakelde geloofsbrief?

(Vertaling van een artikel verschenen in de krant “La voz 
de Galicia” van 17-8-2007)
De kerk heeft besloten de regeling voor het uitrei-
ken van Compostelas te wijzigen. In de toekomst 
zal geen Compostela meer worden gegeven aan wie 
de officiële geloofsbrief van het aartsbisdom San-
tiago niet kan voorleggen. Deze regeling gaat niet 
onmiddellijk in maar wordt van kracht 1 januari 
2009. De ter zake bevoegde bisschoppelijke gede-
legeerde Jenaro Cebrián gaf daartoe zijn akkoord. 
“De mensen moeten tijd hebben om zich aan te pas-
sen” zei hij.

Een Compostela onderscheidt mensen die “in 
een christelijke geest, zelfs als dat enkel in zoekende 
zin is” het graf van de apostel bereiken na de laat-
ste 100 km te voet of te paard te hebben afgelegd of 
met de fiets de laatste 200 km hebben gereden. Wie 
een Compostela aanvraagt, moet bewijzen dat aan 
die vereisten is voldaan middels een geloofsbrief, 
een soort van reispas met stempels van parochies 
en refugios op de camino. Volgens Cebrián bestaan 
er op dit ogenblik “meer dan 40 à 50 verschillende 
geloofsbrieven”. Vanaf 2009 zal de kerk alleen nog 
de geloofsbrief van de kathedraal zelf als geldig 
bewijs aanvaarden.

“Thans, aldus Cebrián, bestaat er een wildgroei 
aan geloofsbrieven en in het secretariaat van de 
pelgrimage valideren wij die allemaal. Zulke flexi-
biliteit leidt tot ongemakken en misverstanden. Tal 
van organisaties leggen zich toe op de verkoop van 
geloofsbrieven alsof het speelgoed was. Een aantal 
daarvan vermeldt zelfs niet eens de vereisten voor 
het verkrijgen van een Compostela. Dat leidt ertoe 
dat lieden die de weg enkel als stapper, fietser of 
lagekostentoerist hebben afgelegd een Compostela 
eisen, soms met veel heisa, wat een ernstige afwij-
king van de oorspronkelijke idee is. Anderen stap-
pen uit onwetendheid losse trajecten in Galicië en 
Castillië die samen 100 km lang zijn…

Hoewel het dus nog anderhalf jaar duurt voor 
de regeling van kracht wordt, heeft Cebrián al cir-
culaires gestuurd naar de diocesane overheid op de 
pelgrimsweg en naar de civiele instanties van de 



Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
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Spaanse Federatie van Verenigingen van Vrienden 
van de Camino. (Federación Española de Asociacio-
nes de Amigos del Camino).

Tot zover de hete soep. De vraag is alleen of die soep zo heet 
zal worden opgelepeld als ze wordt opgediend. Zoals kon 
worden verwacht heeft dit voornemen nogal wat deining 
verwekt. Onze ondervoorzitter Rik Vertongen, die het 
zopas gehouden jacobsforum in Jaca bijwoonde, meldt dat 
er daar zowel van Spaanse – de voornoemde federación was 
er alleszins niet gelukkig mee - als van buitenlandse zijde 
fel verzet is gerezen. Het ziet er naar uit dat de kardinaal 
en de kanunniken van Compostela de kardinale deugd van 
de voorzichtigheid een beetje uit het oog zijn verloren en dat 
ze een overijlde regeling hebben getroffen die in de praktijk 
niet uitvoerbaar zal blijken te zijn. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd.

Sponsortocht

Jos Mariën uit Mechelen vertrok op 18 september 
2007 vanuit “onze” albergue te Los Arcos voor een 
617 km lange tocht naar Santiago de Compostela. 
Dit op weg zijn is tevens een sponsortocht voor de 
hoogdringende nieuwbouw van “De klinkaard”, 
een plaatsvervangend tehuis voor mensen met een 
handicap. Meer daarover lees je op het internet 
onder http://users.skynet.be/deklinkaardcompos-
tela

Je kunt hem een steuntje geven door een bijdrage 
te storten op rek. 833-5603975-58 t.n.v. Koca Volwas-

senenzorg vzw “Compostela” 2850 Boom. Eén cent 
per km. betekent € 6,17, twee cent € 12,34 enz. Wie 
een fiscaal attest wenst (stortingen van minimaal € 
30) wacht liever nog even: een erkenningsaanvraag 
is lopende.

De reis van mijn leven

In 2002 stapte Michel Laermans uit Schelle naar 
Compostela. Het werd “de reis van zijn leven”. Mark 
Jacobs maakte een mooie filmvoordracht waarin de 
belevenissen van Michel Laermans zijn verwerkt. 
Een en ander is te horen en te zien op zaterdag 1 
december 2007 om 20.00 uur in De Mouterij, Leo-
poldstraat te Schelle. Iedereen is welkom.

Jacobsbeeld te Leuven krijgt een beurt

Het Sint-Jacobsbeeld op de hoek van de Pelgrim-
straat en de Brusselsestraat te Leuven past bij de 
Sint-Jacobskerk: de tijd heeft er duchtig zijn tand 
in gezet. Genootschapslid René Sterckx vestigde de 
aandacht van schepen Vansina op de meelijwek-
kende toestand van het beeld. Met succes want Dirk 
Vansina mailde ons in antwoord dat het beeld van 
Sint-Jacob zal worden gerestaureerd in oktober-
november 2007 (€ 1200) en dat de kapel zal worden 
gereinigd in februari 2008 (€ 3200).  

Wil je meer weten over de kapel en het beeld dan 
moet je De Pelgrim 83 eens opvissen en het artikel 
van Martin Kellens (blz. 11-12) lezen.
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TERUGKOMDAG LEDE 17-11-2007 

AANMELDINGSFORMULIER

Moet voor vrijdag 9-11-2007 binnen zijn bij Toon en Mia Cornelis-Lanckriet,
Patrijzenweg 19, 8200 Brugge of e-mailen naar infodagen@compostelagenootschap.be
Slechts de 160 eerste betalers kunnen worden toegelaten!

Naam en voornaam: 

  

Straat en huisnummer: 

Postcode en gemeente 

Lidnummer bij het Vlaams Compostelagenootschap: 

schrijft deelnemers in voor de terugkomdag te Lede en betaalt hiervoor : 

  x 13 euro =     euro 

op rekening 280-0562003-22 (België) t.n.v. 

Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela. 

Voor betalingen vanuit het buitenland: IBAN BE 06 280 0562003 22  en BIC:  GEB A BE BB.

Datum en handtekening:


