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Activiteiten Ǚ
Zie ook www.compostelagenootschap.be

Activiteitenkalender 2007-2008

9-2 Infonamiddag Dilbeek
1-3 Jaarlijkse algemene vergadering
15-3 Pelgrimszegen/Lenteontmoeting
5-4 Infonamiddag Leopoldsburg
5-4 Wandeling regio Mechelen
13-4 Regio Brugge polderwandeling
17-5 Voorjaarswandeling
25 4  Regio Noorderkempen Heide-Kalmthout
25-7 Feest van St.-Jacob, Borsbeek
10-8 Regio Mechelen wandeling
27-9 Herfstontmoeting
15-11 Terugkomdag
17-11 Regio Mechelen dia- en vertelavond

Infonamiddag te Groot-Bijgaarden (Dilbeek)  
op 9-2-2008

Plannen om naar Compostela te stappen of te fiet-
sen? Speciaal voor jou organiseert het genootschap 
infozittingen in het Vlaamse land. Op zaterdag 9 
februari 2008 is Groot-Bijgaarden (Dilbeek) aan de 
beurt. Een panel van pelgrims met ervaring belicht 
in zittingen voor stappers en fietsers diverse aspec-
ten van zo’n tocht en antwoordt op vragen. Onze 
documentatiedienst is ter plaatse met een uitge-
breide keuze aan kaarten en lectuur.

De toegang is gratis. AANMELDING VOORAF wordt, 
met het oog op een vlotte organisatie,  sterk op prijs 
gesteld: tel. (050 31 48 80) of e-mail infodagen@com-
postelagenootschap.be.

Praktisch:
Datum en uur: zaterdag 9 februari 2008 aanvang •	
14.45 uur einde ca. 17.15 uur.
Plaats: “Centrum voor Eigentijdse Jeugd”, Hen-•	
drik Placestraat 44, 1702 Groot-Bijgaarden (Dil-
beek). 

Met de trein 
Dilbeek station is heel dichtbij. De trein van 14.04 
uur uit Brussel-Zuid komt op 14.28 uur in Dilbeek, 
die van 14.06 uur uit Aalst om 14.32 uur. Verder 
te voet vanuit de richting Brussel spoorweg over, 
rechtdoor, voorbij doe-het-zelf Royer, 100 m verder 
links. Vanuit Aalst ben je de spoorweg al over.

Met de auto
Brusselse ring, bij verkeerswisselaar Groot-Bijgaar-
den “E16 Bergen-Charleroi” volgen, afrit 11 Groot-
Bijgaarden, richting Groot-Bijgaarden (= Robert 
Dansaertlaan), einde aan T rechtsaf, spoorweg over, 
100 m voorbij “Doe het zelf Royer” links.

Jaarlijkse algemene vergadering 1-3-2008.

Een honderdtal leden van het genootschap maakt 
reeds als “effectief lid” deel uit van de algemene ver-
gadering. Zij zullen een persoonlijke uitnodiging 
voor de jaarlijkse algemene vergadering van 1 maart 
2008 ontvangen. 

Lenteontmoeting/pelgrimszegen 15-3-2008

De Lenteontmoeting op zaterdag 15 maart 2008 
in het Sportacentrum te Tongerlo wordt weer een 
feestelijk gebeuren. In de voormiddag krijgen we 
de traditionele activiteiten met de pelgrimszegen, 
steeds weer een ontroerend moment. Pelgrims die 
in 2008 vertrekken, worden op weg gezonden in een 
verzorgde religieuze viering in de abdijkerk: “ga nu 
en bid voor ons in Compostela.”.

Na de middag spreekt Sebastien De Fooz over 
zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem. 

Programma
09.00 u.: (Vanaf) welkom en koffie
10.00 u.: Pelgrimszegen in de abdijkerk 
10.45 u.: Naar het Sportacentrum 
11.00 u.: Vergadering 
12.30 u.: Middagmaal
14.00 u.: “Pelgrimeren naar Jeruza-
lem” 
16.30 u.: Einde 

Betaling bijdrage 2008 Ǚ
De meeste van onze leden hebben reeds hun lid-

maatschap voor 2008 geregeld. Voor een kleinere 
groep staat de betaling nog open. Mogen we hen 
verzoeken snel € 25 over te maken op 280-0562003-22 
(vanuit het buitenland 30 euro, IBAN: BE 06 280 
0562003 22 BIC:GEB A BE BB)? 

Bij niet-betaling van het lidgeld is deze HOLA 
helaas de laatste zending die je van jouw genoot-
schap ontvangt.



¡Hola!
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
5

Januari 2008

Praktisch 
Deelname aan de lenteontmoeting is gratis, de 
warme maaltijd kost € 12,00 p.p. te storten op rek. 
280-0562003-22 t.n.v. Vlaams Compostelagenoot-
schap (vanuit het buitenland IBAN:BE 06 280 
0562003 22 BIC: GEB A BE BB) 

Meld je tijdig aan: om organisatorische redenen 
moeten we afsluiten op 7 maart 2008. Een inschrij-
vingsformulier vind je achteraan. Het Sportacen-
trum ligt nabij de abdij van Tongerlo. 

Reisweg
Vanuit richting Antwerpen: E 313, afrit 22 N152 •	
volgen Olen, Voortkapel; voorbij  “Carrefour” 
LINKS naar Tongerlo, 
Vanuit de richting Hasselt: E313 afrit 23, N19 vol-•	
gen naar Westerlo; aan de grote dancing (na onge-
veer 1 km) rechtsaf naar Tongerlo.
Vanuit andere richtingen: E 314, afrit 22 (Aar-•	
schot) N19 over Herselt naar Westerlo.
Uit alle richtingen op het laatste van de route de •	
wegwijzers volgen naar TONGERLO ABDIJ. 

Regio Brugge

De pelgrims van regio Brugge nodigen alle leden 
van het genootschap uit op hun eerste polderwan-
deling op zondag 13 april 2008. 

We vertrekken vanuit Blankenberge om 10.30 
uur en wandelen naar Lissewege, het witte polder-
dorp, waar we op een terrasje onze meegebrachte 
bokes naar binnen spelen. We bezoeken er o.l.v. 
een gids de Sint-Jakobskerk en wie dat wil kan nog 
een klein ommetje maken tot aan de schuur van Ter 
Doest (anno 1200). Daarna keren we samen terug 
naar Blankenberge waar we rond 16.30 uur aanko-
men. Daar is gelegenheid tot een heerlijke BBQ en 
kunnen we nog wat nakeuvelen en nieuwe plannen 
smeden. Al bij al is dat ongeveer 17 km en met het 
ommetje van Ter Doest erbij een twintigtal.

Praktisch
Samenkomst vanaf 10.00 uur in de zaal Forum, •	
Kerkstraat, Blankenberge (vijf minuten wande-
len vanaf het station), vertrek 10.30 uur
Parkeergelegenheid (te betalen) in de onmiddel-•	
lijke omgeving
Deelnemingskosten: enkel wandeling € 3, wan-•	
deling + BBQ € 15 p.p.
Aanmelden noodzakelijk vóór 31-3-2008 bij Toon 

en Mia Cornelis-Lanckriet, tel. 050 31 48 80, of per 
e-mail regiobrugge@compostelagenootschap.be. 
Gelieve tevens het passende bedrag over te schrij-

ven op rek. 979-5482581-49 van Antoine Cornelis, 
Patrijzenweg 19, 8200 Brugge. 

Regio Mechelen

Mechelen organiseert in 2008 drie activiteiten nl. 
een wandeling op zaterdag 5 april en op zondag 10 
augustus en een dia- en vertelavond op maandag 
17 november.  Op zaterdag 5 april 2008 maken we 
een fraaie wandeling in het Mechels Broek en Mis-
peldonk.

Praktisch
9.45 uur samenkomst op de parking van de Zand-•	
poortvest tegenover de Kruidtuin en naast de fri-
tuur aan de Campus van de Hogeschool (van het 
Centraal Station en/of het station Nekkerspoel 
een 10 minuten lopen)
10.00 uur vertrek•	
Totale afstand 17 km•	
Pic-nic meebrengen•	
Bijdrage € 2, inschrijving niet vereist.•	
Begeleiding Lieve Mommens•	
Heb je een vraag of wil je meer weten dan kun je •	
terecht bij genootschap.mechelen@gmail.com of 
tel. 015/422 789 (Lieve Mommens).
En hou ook al 10 augustus en 17 november vrij!

Verenigingsleven Ǚ
Lees in De Pelgrim van maart o.a.

Thomas Münzer: een arts uit Nuremberg op  –
bezoek in Spanje
Galante pelgrims in Frankrijk –
Pelgrimsoorden: Sint-Niklaas –

Werkgroep Informatica

Op 1-12-2007 vergaderde voor het eerst de werkgroep 
informatica. De problemen van de wijzigingen 
waarmee de ledenadministratie geconfronteerd 
zal worden en de te vernieuwen webstek werden in 
kaart gebracht en een eerste aanpak werd geformu-
leerd.

Werkgroep Hospitaleros

In HOLA/Verenigingsnieuws van maart (geïn-
tegreerd in De Pelgrim) mag u het verslag ver-
wachten van de jaarvergadering van hospitaleros. 
Wegens plaatsgebrek kan het in dit nummer nog 
niet verschijnen.  Zoals bekend bedienen Vlaamse 
hospitaleros de albergue van Los Arcos. Tijdens die 
jaarvergadering werd o.m. de planning voor 2008 
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op pootjes gezet. Omwille van de semana Santa 
(goede week) opent de albergue in Los Arcos reeds 
op 15 maart. Vijftien ploegen blijven aan het werk 
tot eind oktober.
15-31 –3: Albert en Paula Heremans-Vandenbroeck
1-15 –4: Karel en Roosje Bockaert-Hoet
16-30 –4: Dino Kesteloot en Eddy David
1-15 –5: Florent en Lieve Vander Elst-Goditiabois
19-31–5: Rosette Champagne en Robert Van Rans-
beek
1-15 –6 Gilbert en Lieve De Block-Van der Heyden
16-30 –6: Johan Bouckaert en Paula Dessyn
1-15 –7: Peter en Myriam Adelhof-Brusten
16-31 –7: Herman Parton en Anna Swillen
1-15 –8: Hilde Van Ingelgom en Magda Cumps
16-31 –8: Annie Verbeeck en Koen Horemans
1-15 –9: Johan Goovaerts en Regina Van Gaever
16-30 –9: Jan Eylenbosch en Marie-Josée.Gijssels
1-15 –10: Rik en Mia Vertongen-Theunissen
16-31 –10: Marc De Ryck en Ann François 

Werkgroep Pelgrimspaden

Deze werkgroep is al volop in actie. Er werd een 
ambitieus schema opgesteld met als ruggengraat 
de Niederstrasse (Keulen-Maastricht-Leuven-Halle 
en verder richting Parijs) en haar toevoerroutes. Na 
een eerste voorlopige definitie van de wegen in 2007 
wil men in 2008 de paden in detail vastleggen en 
met de markering beginnen. In de volgende HOLA 
zal een uitgebreide stand van zaken verschijnen

We zoeken nog ervaren pelgrims uit Oost- en 
West-Vlaanderen die willen meehelpen om ook de 
wegen in het westen van Vlaanderen weer tot leven 
te wekken. Kandidaten kunnen contact opnemen 
met de werkgroep door een email te sturen naar 
pelgrimspaden@compostelagenootschap.be. Ook 
kandidaten uit de overige provincies, die willen 
meewerken aan de (toevoerroutes naar de) Nieder-
strasse zijn uiteraard welkom!

Stappers- en fietsershoekje

Onze leden zijn erg vindingrijk in het boeken van 
interessante vliegreizen van of naar Compostela. 
Met Ryanair vertrok Jacky Jacobs uit Santiago om 
11.00 uur voor een vlucht naar Stansted bij Londen. 
Daar had hij om 18.00 uur een vlucht naar Eindho-
ven waar hij om 19.00 uur aankwam. Santiago – 
Stansted kostte 81, Stansted – Eindhoven 41 euro. In 
totaal dus 122 euro. Heb jij ervaring met (goedkoop) 
vliegen naar en van Santiago de Compostela met of 
zonder fiets? Graag dan een beknopt verslagje.

Ontmoeting met de romaanse kunst langs de 

wegen en zijwegen naar Santiago de Compostela

Een waagstuk was het toen het genootschap besloot 
dit werk van Adriaan De Roover in eigen beheer 
uit te geven. Wie weet wat de editie van een derge-
lijk bijzonder rijk geïllustreerd boek voorstelt, zegt 
gauw: heel interessant maar niet haalbaar voor ons. 
De raad van bestuur zette het licht op groen en het 
werd een onverhoopt succes. Reeds meer dan 1000 
boeken zijn aan de man/vrouw gebracht. Een ver-
diend succes overigens want de auteur en eindre-
dacteur Martin Kellens, lid van de redactieraad 
van De Pelgrim, hebben een schitterend werkstuk 
afgeleverd.  

Een paar spontane reacties.
Het is een fantastisch boek! Dank zij u zal ik nog 
avonden kunnen genieten van tekst en foto’s en 
zullen de winteravonden in geen tijd aan mij voor-
bijgaan (MB). 

Wat een schitterende publicatie hebben jullie als 
Vlaams genootschap ons geleverd. Hulde voor onze 
pelgrimerende en schrijvende zuiderburen (JG, 
Nederland) 

Het is een prachtig boek dat zeker zal aanspreken 
bij diegenen die de tocht naar Compostela onderna-
men en diegenen die thuis mee volgden. Maar ook 
voor de ‘passieve bedevaarders’ gunt het een blik in 
de innerlijke pracht van de pelgrimstocht zoals die 
onderweg weerspiegeld wordt in de authentieke en 
pure schoonheid van de romaanse kunst. Proficiat 
met deze uitgave aan de auteur en allen die ze moge-
lijk maakten. (Godfried kardinaal Danneels, aarts-
bisschop van Mechelen-Brussel)

Wat zat er in het vat bij   

info@compostelagenootschap.be?

Het wordt voortdurend drukker op de weg van 
en naar onze mailbox en we krijgen allerhande vra-
gen en berichten. Hieronder een voorbeeld. 

Een correspondent zegt dat zijn moeder pas 50 
is geworden en al jaren over Santiago droomt. De 
kinderen willen ze nu helpen bij de organisatie van 
de tocht en ze verrassen met “een mooi en passend 
cadeau”. Of wij ideeën hebben? We hebben uiter-
aard een vriendelijk antwoord gestuurd met al wat 
wij te bieden hebben, in de eerste plaats via het lid-
maatschap van de vereniging. Voorts gaven we een 
paar tips voor een “tastbaar cadeau”: de grote kaart 
van de Camino, het boek van Adriaan De Roover 
over romaanse kunst en “Praktisch pelgrimeren”.
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MEDEGEDEELD Ǚ
Beelden en ervaringen

Riet Van Cleuvenbergen, een actief medewerkster 
van ons genootschap en begeleidster van KAV-
groepsreizen naar Compostela, stapte in 2007 met 
haar man Nes Henrotte van Nerem (Tongeren) 
naar Santiago. Op vrijdag 29 februari 2008 geven 
ze om 20.00 uur in de feestzaal VUUO (college), 
Sint-Truidersteenweg 17, Tongeren een avond over 
“Te voet van Nerem naar Compostema: beelden en 
ervaringen”. 

Op het internet

Een interessante webstek: http://peregrinations.
kenyon.edu/ met publicaties van de International 
Society of pilgrimage art en allerhande links.

Noël Jacobs uit Brussel stapte de camino francès (+Fis-
terra + Muchia) en de camino lusitana (+ camino 
inglès). Zijn verslag staat op internet resp. http://
users.coditel;net/COD37860/Tejo/Frances.pdf en 
http://users.coditel.net/COD37860/Tejo/Lusitana.
pdf

Sponsortocht

In 2006 stapte Luc Daenen vanuit Meensel-Kieze-
gem naar Santiago en Finisterre. In maart 2008 vat 

hij vanuit Finisterre de terugweg naar Leuven via 
Santiago aan. Deze pelgrimstocht wordt gekoppeld 
aan het inzamelen van fondsen voor de ALS-liga 
bedoeld voor de bouw van een ALS Care Center aan 
de kust. ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) is 
een tot dusver ongeneeslijke spierziekte. Voor meer 
informatie hoe je kunt steunen verwijzen we naar 
de webstek www.alsliga.be (activiteiten, benefiet-
tocht Stap per Stap voor ALS)

Zoekertjes

Albert Vanhemel (albertvanhemel@hotmail.com) 
en zijn echtgenote zouden graag in mei of juni 2008 
deelnemen aan een pelgrimsreis naar Compostela 
met een combinatie van busverplaatsingen en het 
stappen van begeleide dagtochten. Wie biedt een 
mogelijkheid? 

Luc Vandeperre (vdp.luc@skynet.be) tel. 052/331 047 
zoekt info over de camino del Norte en de tocht 
door de Picos de Europa. Speciaal de wegen en de 
overnachtingsmogelijkheden interesseren hem 
maar alle tips zijn welkom.

Hugo Van Pelt, (hugovanpelt@tele2allin.be) tel 03 
232 32 59 wil naar Compostela met broeder ezel als 
gezel. Heeft iemand ervaring of tips terzake?

VLAAMS GENOOTSCHAP VAN SANTIAGO DE COMPOSTELA
Inschrijving Lenteontmoeting/Pelgrimszegen 15 maart 2008

Sturen naar Toon en Mia Cornelis-Lanckriet, Patrijzenweg 19, 8200 Brugge tegen uiterlijk
 7-3-2008 of als bijlage per e-mail naar infodagen@compostelagenootschap.be

Naam, voornaam .............................................................................................. lidnummer ....................................

straat, nr., postcode, gemeente  ................................................................................................................................

meldt aan voor de lente-ontmoeting

….…deelnemer(s) met middagmaal (€ 12 p.p.) …..…deelnemers zonder middagmaal (gratis) ....................................

Ik/wij wens(en) de pelgrimszegen te ontvangen: naam, voornaam

...............................................................................................................................................................................

Gegevens voor de geloofsbrief (eventueel): naam, voornaam, plaats en datum van vertrek:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

pelgrimstocht  te voet  -   per fiets  - te paard  (omcirkelen wat klopt)

Ik schrijf in totaal € ……… over op rekening 280-0562003-22 van Vlaams Compostela-genootschap (vanuit het 

buitenland IBAN: BE 06 280 0562003 22 BIC: GEB A BE BB) 


