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Activiteiten Ǚ
Zie ook www.compostelagenootschap.be

Activiteitenkalender 2008

25-4  Regio Noorderkempen, Heide Kalmthout, 
dia- en vertelavond

17-5 Lentewandeling/Museumbezoek
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

Voorjaarsontmoeting 

Zaterdag 17 mei 2008

Onze activiteit in Lessen (Lessines) werd in de 
vorige uitgave uitgebreid aangekondigd. Hieronder 
nog even de praktische gegevens:

10.00 uur rondleiding in het “hôpital Notre Dame •	
à la Rose”
12.00 uur picknick in de cafetaria•	
13.45 uur start van de wandeling•	
Aanmelding tegen uiterlijk 28 april 2008 bij Toon 

en Mia Cornelis-Lanckriet 050/31.48.80 of via info-
dagen@compostelagenootschap.be. Deelnemings-
bijdrage museum + gids € 8 te storten op rekening 
280-0562003-22 van het Vlaams Compostelagenoot-
schap

Sint-Jacobsviering in Borsbeek  

vrijdag 25 juli 2008

Borsbeek, een verstedelijkt woondorp in de zuid-
rand van Antwerpen, verwelkomt ons dit jaar voor 
de traditionele viering van het naamfeest van onze 
patroon.

De Sint-Jacobskerk werd gebouwd in de 15de 
eeuw door de Norbertijnen van de Antwerpse 
Sint-Michielsabdij. Deze gotische witzandstenen 
kerk werd herhaaldelijk verbouwd en is thans een 
beschermd monument. De parochie wordt reeds 
geruime tijd bediend door de paters Assumptionis-
ten uit Zepperen (Sint-Truiden)

Programma
10.00 uur aanmelden in de kerk
11.00 uur eucharistieviering

12.30 uur middagmaal in “De Valk”
15.00 uur rondleiding Sint-Jacobskerk en omgeving
16.30 uur dagafsluiting in de kerk

Praktisch
Voor het middagmaal is er keuze tussen snoekbaars 
en kalkoenfilet. Gelieve op het inschrijvingsformu-
lier jouw keuze aan te geven. 
Deelnemingsbijdrage voor de rondleiding alleen: 
€ 3, voor middagmaal + rondleiding € 18
Aanmelden tegen uiterlijk 17 juli is noodzakelijk 
(zie formulier)

Bereikbaarheid: 
Met openbaar vervoer: busstation Antwerpen Roose-
veltplein (op een paar minuten van het Centraal 
Station), de bussen van de lijnen 20 Borsbeek, 242 
Kontich of 420 Herentals stoppen in Borsbeek aan 
de school nabij de Sint-Jacobskerk
Met de wagen: 

Via E19 afrit 7 Kontich –
Richting Antwerpen•	
5•	 de verkeerslichten rechtsaf R11
Steeds rechtdoor tot 1•	 e verkeerslichten voorbij 
vliegveld
Rechtsaf Borsbeek centrum•	
Via E313 (Boudewijnautoweg) –

Afrit 18 Wommelgem•	
Lier-Mechelen-Mortsel•	
3•	 de verkeerslichten linksaf Borsbeek centrum

Ter hoogte van de Sint-Jacobskerk rechtsaf Lier en 
vrij parkeren links nabij watertoren

Regio Mechelen

Wandeling Bevel 10-8-2008
Op zondag 10 augustus 2008 wandelen we Pallieter 
acherna in het Netedal.

Praktisch
Afstand ong. 18 km•	
Samenkomst aan café ’t Kruiske, (Neubert Heiko), •	
Kruiskesbaan 3, 2560 Bevel tel. 03/411.23.66 om 
9.45 uur, vertrek 10.00 uur.
Pick nick meebrengen (onderweg drank verkrijg-•	
baar)
Deelnemingsbijdrage € 2, inschrijving niet ver-•	
eist
Organisatie en begeleiding  •	
Chris Van Pelt
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Café ’t Kruiske ligt schuin tegenover de kapel 
Kruiskensberg , er is ruime parkeergelegenheid. De 
dichtst bijgelegen treinstations zijn Berlaar of Nij-
len en bij verwittiging kunnen er wandelaars wor-
den afgehaald. 
Meer info bij  Chris van Pelt, tel.  015/21.21.42  of  
mail chris.van.pelt@skynet.be of 
 regiomechelen@compostelagenootschap.be 

Diareeks met de fiets naar Compostela 17-11-2008
Richard Asselbergs vertelt ons aan de hand van dia’s 
over zijn fietstocht naar Compostela.

Praktisch
DPC, Varkensstraat 6, Mechelen (10 minuten •	
lopen vanaf station Nekkerspoel, 20 minuten 
vanaf het Centraal Station)
Maandag 17 november 2008, aanvang 19.30 uur, •	
einde omstreeks 22.00 uur
Parking in het DPC of in omliggende straten (gra-•	
tis vanaf 19.00 uur)
Deelnemingsbijdrage nog te bepalen•	
Aanmelding •	 genootschap.mechelen@gmail.com 
of 015/42.27.89 (Lieve Mommens)

Regio Noorderkempen

Op 25 april 2008 om 19.30 uur komen de leden uit 
de Noorderkempen samen in de zaal Trefpunt, Sta-
tielei 8 te Heide-Kalmthout (vlakbij station Heide). 
Alle belangstellenden zijn welkom. 

De toegang is gratis maar wel “donativo”.
Aanmelden is gewenst bij Raymond Van den bosch, 
Boterbloemlaan 8, 2950 Kapellen, 
tel.03/666.72.36 of per mail  
raymond.vandenbosch@pandora.be

Op het programma:
Nieuws van het Genootschap (door een lid van de •	
Raad van Bestuur)
De tocht in 2003 van 3 fietspelgrims uit de Noor-•	
derkempen door Marcel Van Hemelrijck, Peter 
Kempenaers en Raymond Van den bosch

TERUGBLIK Ǚ
Jaarlijkse algemene vergadering 

Mechelen 1 maart 2008

Ochtendzitting en middagmaal
Het was de eerste keer dat de effectieve leden, die 
vorig jaar in het kader van de nieuwe statuten ver-
kozen werden, samenkwamen om de voorbije jaar-
werking van het Genootschap te beoordelen en het 

toekomstige beleidsplan goed te keuren.
Na een stevig kopje koffie met koek in de refter 
werd al snel de Suenenszaal opgezocht, want de 
raad van bestuur had, ten behoeve van onze effec-
tieve leden, een volledig dagprogramma uitgestip-
peld.

Na de verwelkoming gaf voorzitter Hugo Morael 
een klaar beeld van de geplande hervormingen 
betreffende het beleid en de werking: een kleinere 
raad van bestuur wiens taak het is na te denken 
over het beleid en te besturen en een groot aantal 
werkgroepen die rapporteren aan die raad. Dit zal 
echter slechts mogelijk zijn als genoeg leden bereid 
gevonden worden om van deze werkgroepen deel 
uit te maken.

Om aan te tonen wat er op het ogenblik zoal leeft 
in ons genootschap defileerden achteraf alle verant-
woordelijken van de achttien nu bestaande werk-
groepen voor het spreekgestoelte om hun werking 
voor te stellen en hun publiek tot eventuele mede-
werking aan te zetten.

Het smakelijk middagmaal in de refter was 
een welkom intermezzo na deze goedgevulde en 
interessante voormiddag.

Namiddag: statutaire vergadering, benoeming ereleden
De namiddag was dan volledig aan de statutaire 
algemene vergadering gewijd. Nadat de voorzitter 
nog even het beleidsplan in de praktijk had belicht 
werden, op voorstel van onze secretaris sprekend 
namens de raad van bestuur, negen nieuwe effec-
tieve leden door de vergadering aangenomen.

Hugo Morael schetste daarna in het kort het 
werk dat de afscheidnemende bestuursleden Toon 
Cornelis, Jaak Foucqaert, Mia Lanckriet en Nelly 
Teirlinck hadden verricht en hij was blij te kunnen 
aankondigen dat zij zich nog altijd  voor het genoot-
schap willen blijven inzetten.

Frans Daems, Jan Hendrickx, Ludo Janssens, 
Martin Kellens en Lieve Mommens werden daarna 
door de vergadering bij handgeklap tot nieuwe 
bestuursleden benoemd.

Na het jaarverslag van de secretaris  en het goed-
keuren van de cijfers voorgelegd door onze pen-
ningmeester werd het huishoudelijk reglement 
besproken. Dit kon niet goedgekeurd worden. Er 
werd besloten het in zijn geheel te herzien.

Het erelidmaatschap van het genootschap werd 
verleend aan:

Adriaan  de Roover, is de auteur van het door ons 
genootschap uitgegeven boek “Ontmoeting met de 
Romaanse kunst”. Hij creëerde in 1985 de audiovi-
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suele presentatie voor de tentoonstelling Europalia-
España die mede aan de basis van de heropleving 
van de Sint-Jakobstraditie in West-Europa lag 

Mireille Madou werd geboren in Brugge. Tot 1992 
was ze hoogleraar kunstgeschiedenis aan de uni-
versiteit van Leiden. Ze is auteur van verschillende 
kunst- en cultuurwerken i.v.m. de weg naar Com-
postela en van vele artikels in “De Pelgrim”.

De namiddag werd besloten met een gezellig 
drankje in café “De Ware Jakob”. Misschien kan 
deze geslaagde dag bepaalde vergeetachtige effec-
tieve leden ertoe aanzetten om volgend jaar van de 
partij te zijn.

Pelgrimszegen en lenteontmoeting, 

Tongerlo 15 maart 2008

Ondanks de grijze morgenwolken op zaterdag 15 
maart spoedden 119 kandidaat-pelgrims, allen leden 
van ons genootschap, zich, na het nuttigen van een 
stevige kop koffie, naar de abdijkerk van de paters 
Norbertijnen in Tongerlo om er de zegen over hun 
tocht te ontvangen. Wilfried Desrumaux ging in 
deze stijlvolle viering voor, hierin geassisteerd door 
Raf David. Beiden gaan immers dit jaar terug naar 
Compostela! De heerlijke pelgrimsmuziek, ons 
gebracht door Peter Van Wonterghem (zoon van) 
en Martina Driessen (schoondochter van), wiens 
mooie stem menigeen ontroerde, bracht alle aan-
wezigen meteen in de gewenste stemming. Een 
hartelijke dank aan allen die zich voor deze viering 
ingezet hebben.

De voormiddag werd afgesloten met een korte 
toespraak van de voorzitter die de nieuwe pelgrims 
aanzette om na hun tocht trouw lid te blijven van 
ons genootschap, waarna penningmeester Etienne 
Van Wonterghem een kort overzicht gaf van de 
activiteiten van het voorbije jaar. 

Dan was het aanschuiven voor het traditionele 
middagmaal van kip met frietjes, dit jaar overgoten 
met een lekker champignonsausje.

Gedurende de namiddag was het spreekgestoelte 
voorbehouden aan Sebastiaan de Fooz.

Door op een serene maar realistische wijze 
het verhaal en de beelden van zijn zes maanden 
durende pelgrimstocht naar Jeruzalem te brengen, 
hield deze Gentse journalist en documentairema-
ker zijn toehoorders zodanig in de ban, dat onze 
voorzitter het achteraf geplande half uurtje vragen 
diende te schrappen. Misschien hebben sommigen 
wel geopperd:”wat doet dit Jeruzalem in een Santi-

agovereniging?”. Maar wij weten al lang dat het niet 
de bestemming is die telt, wel de weg er naartoe.

VERENIGINGSLEVEN Ǚ
“Het Genootschap in de pers”.

In Gazet van Antwerpen  van 8-1-2007 verscheen een 
artikel n.a.v. de lancering van ons boek “Ontmoe-
ting met de romaanse kunst”.
Het weekblad Tertio van 6-2-2008 besteedde twee 
pagina’s aan het genootschap en de Jacobstraditie.
Ten slotte werd in ’t Pallieterke van 19-3-2008 een 
volle pagina gewijd aan het boek en aan het Genoot-
schap. Zie ook op de webstek onder “Het Genoot-
schap in de pers”.

Nieuw in de bibliotheek:

Maskers van de zon, Ivo Hermans, een verhaal over 
wijn en stenen
Van animisme tot ietsisme, Leen den Besten, religie in 
de Westerse samenleving
Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt, Ineke 
Albers, over pelgrimage, lopen en genezing
Herinneringen aan het Rijke Roomse Leven, Jack Boter-
mans/Wim van Grinsven, volksdevotie van toen

In De Pelgrim van juni alvast:

Boeknotities: fietsen met God.
Reisverslag van Thomas Münzer
Verliefde pelgrims: de pelgrimstocht naar Cythera
In memoriam Don Alonso.

Fietsershoekje

De fiets in Spaanse treinen
Fietsvervoer in Spaanse treinen is gratis maar in 
welke treinen kun je een fiets meenemen en in 
welke niet? Bert Sitters schreef het netjes neer in 
“De fiets in Spaanse treinen”. Je vindt er allerlei 
info omtrent treinverbindingen, dienstregeling, 
aankomst en vertrek van fietsbussen. Het “spoor-
boekje” (ISBN 978908107649) kost € 9,90 en het is ver-
krijgbaar via www.fietswegen.nl

Nieuwe leden 2008

Aaigem: Liesbet, Sander en Hans D’Hondt-Sonja De 
Saedeleer
Aalst: Pieter Saeys
Aalter: Anse Lagaisse
Aartselaar: Herman en Liliane Thys-Ducene
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Achel: Joren, Kevin,Sander en Benny Vandenberk-
Anna Van Vlierden
Adegem: Jaak, Dimitri, Michaël De Ceuninck-
Dorine Van Basselaere
Antwerpen: Elza Leemans, Liesbet Vreys, Judit en 
Rudy Derdelinckx-Mia Cornelis
Attenhoven:Anita, Rebecca en Michel Rossels-Gode-
lieve Mievis
Berchem: Eric Verstraete-Vanden Bossche
Beringen: Ernest en Simonne Michiels-Van Him-
beeck
Betekom: François Beckers-Verheyen
Blankenberge:Peter en Marina Beeckmans-Decoster, 
Denis De Roo
Brecht: Leo Van Hasselt, Jan Van Hasselt
Brugge: Donald Dalle, Elie en Anne Petitjean-Abso-
lon
Brussel: Brenda Lannau, Patrick Bovijn 
Buggenhout: Fernand Segers, Eric en Marinette Van 
Riet-De Handsetters
Destelbergen: Marc en Patricia Multael-Heye
Deurne: Myriam De Ruyter
Diksmuide: Nico en Rita De Jaegere-Donckels
Dilsen-Rotem: Sonja Mevissen, Gonne Descheemae-
ker, Lander en Stefan Segers
Eppegem: Griet en Paul Delperdange-Annie Van 
Waeyenberge
Ertvelde:Jan Verdegem
Essen: Constant Dries
Galmaarden: Astrid Vanbiervliet
Gent: Kristel Dewulf, Santo Seeuws, Elke Hacha, 
Georges en Jeannine Schoorens-Minnaert
Glabbeek: Brunhilde Bogaerts en Ilke Verdegem
Halle-Zoersel: Theo en Josée Van Der Auwera-
Daems
Hamont-Achel: Henri en Francine Vogel-Cuppens, 
Pierre Daemen-Boonen
Hansbeke: Bart en Nele Van Eygen-De Smet
Heist-Op-Den-Berg: Frans en Bie De Vadder-De Poo-
ter
Herent: Roger Gielen, Frie Van De Weghe
Heverlee: Annemie Vanmarcke, Jeroen, Katrijn en 
Maarten Lecoutere
Hooglede: Stefaan en Anne De Brabander-Ostyn
Hoogstraten: Jos Van Hasselt
Houthalen: Guido Smeyers
Hove: Marc en Gerd Hanssens-Luyten
Ieper: Maria Maes-Paul Theuninck
Izegem: An Gits
Kalmthout: Erwin Mennens, Wanda Govaers
Kampen (NL): A.L.F. De Beir-M.H.G. Van Voorene

Kapellen: Hugo en Kris Visser-Noteboom
Kessel: Charlotte, Herman, Frederick Luijten-Sabine 
Kamphuijs
Kinrooi: Christine Parren
Kruishoutem: Evelien, Jacky en Mathieu Carlier-
Karine Haerinck
Lebbeke: Paul en Maria De Rop-Van Den Meerssche
Lendelede: Gabriël en Chris Maes-Francq
Leuven: Arnaud Aglave
Lummen: Adrien Gillis
Mechelen: Lieve de Troyer
Meerle: Bart, Chiel, Jan, Lieselotte, Silke en Thijs 
Brosens-Marleen Bastiaansen
Meise: Johan Nezic
Menen: Griet, Stefaan Nollet-Christine Demuynck
Mol: Alex, Leen en Jan Kestens – Gerda Berrevoets, 
Arnoldus en Louise Ham-Kreykamp
Oevel-Westerlo: Frederik Waer
Onze-Lieve-Vrouw-Waver: Goedele, Linde en Jos Joos-
tens-Els Meyer
Oostburg (NL): Minholt Bartelse
Oostende: Stefan,Laura, Pauline, Elise, Pieter Van 
Der Cruysse-Katrien De Meester
Oudenaarde: Aram, Sem en Steven Bettens-Marjan 
Beugnies
Peer: Chris en Mathieu Wuytens-Anne Marie 
Snoekx
Reet: Henri Peersmans-Van Reusel
Relegem: Jean-Pierre Malfait en Beatrice Saelens
Riemst: Eugene en Henriette Stevens-Jamar
Rumst: Peter,Marlies en Jeroen Mulkers-Brigitte 
Campioni
Roeselare: Céline, Charlotte, Virginie en Pieter 
Debrabander-Véronique Debrabandere, Katrien, 
Jef De Wandel-Linda Verstraete, Jan Roelens
Rotselaar: Ilse, Katleen Ravoet Erik en Ine Ver-
haeghe-Middel
Schellebelle: Yvan en Jutta Bracke-Lauer
Schilde: Jan-Frans Peeters
’s Gravenwezel: Carla, Jozef Dillen-Marina Verdijck
Stekene: Hannes Roosens
Temse: Hugo en Rita Van Meirvenne-Van De Maele, 
Dirk Uytvanck-Maes
Ternat: Alain De Greef
Tervuren: Jos Deraedt
Utrecht (NL): Marijn en Marijke Van Zon-Beekman
Verrebroek: Marieke, Nele en Jan Schoofs-Linda 
Hikspoors
Vladslo: Greet Tryhou
Wichelen: Freddy Lemmens
Willebroek: Jean Janssens
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Wilrijk: Stefan, Cedric en Luc Jenart-Christine Van 
Mullem
Winksele: Ivan Vandeweerd
Wommelgem: Eddy en Jeannine Aerts-Vanderhaeg-
hen
Wuustwezel: Patrick en Rita Philipsen-Aerts
Zandvliet: Jan en Liesbeth Peeters-Van Gool
Zellik: Guido en Ghislaine Hollants-Bruynooghe
Zwalm: Jannes,Kaat, Stef Broodcoorens-Vera 
Gypens
Zwijndrecht: Ilke, Jelle en Luc Bogaert-Rita Van 
Hecke, Albert Jacobs-De Pauw

MEDEGEDEELD Ǚ
Feest van Sint-Jacob in de Sint-Jacobskerk van Gent

Op vrijdag 25 juli 2008 organiseert de Sint-Jacobs-
kerk in Gent een namiddag gewijd aan “Sint-
Jacob, de Sint-Jacobskerk en de bedevaarders naar 
Compostela”. Om 14.30, 15.30 en 16.30 uur is er een 
power point presentatie waarin verschillende 
aspecten van bedevaarten in het algemeen en die 
naar Sint-Jacob in het bijzonder aan bod komen.  
Info: j.clauwaert@skynet.be tel. 09 324 04 86     

Sponsortochten

Hugo Van Pelt vertrekt op pinksterzondag 11 mei 
met zijn viervoetige vriendin Myriam Langoor 
naar Compostela. Hij wil met deze tocht tevens een 
project steunen, voor de bouw van een kerkkinder-
kribbe in het township Boipatong in Zuid-Afrika. 
Storten kan op rekening 000-0149877-12 van Protes-
tantse Kerk, Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwer-
pen, met vermelding “voor Boipatong”

Jan Sels steunt met zijn tocht naar Compostela 
“Childwellness” een project voor Indische weeskin-
deren. Elke overschrijving op rek. 736-0017676-86 
met vermelding sponsortocht Jan – Donatie Childwell-
ness vzw is welkom. Hij vertrekt op 3 mei en je kunt 
zijn belevenissen volgen op http://web.mac.com/
jansels en doorklikken naar Pelgrimsblog. 

Zoekertje

Mireille Madou zoekt voor een voordracht voor ons 
genootschap op 27-9-2008 over De pelgrim en de dood 
dia’s van monumentjes of monumenten voor pel-
grims die overleden zijn op de camino tijdens hun 
tocht. Contact: Mireille Madou, Planciusplantsoen 
5/1, NL 2253 TR Voorschoten, tel. 0031.715.763.095 
m.madou@hetnet.nl

Boekbespreking “Fietspassie”

Dr. Toon Claes, chirurg en “Ventousiasteling”, en 
beste renner aller tijden Eddy Merckx, bundelden 
hun kennis en ervaring in hun boek “Fietspassie”. 
Het is een zeer volledig werk over sportief fietsen 
met duidelijke en eenvoudige uitleg over alles wat 
met fietsen en de fiets zelf te maken heeft: voedsel 
en kledij, de laatste technische snufjes, afmetingen 
van en juiste houding op de racefiets, letsels aller-
hande en zadelpijn en hoe die kunnen voorkomen 
worden, het rijgedrag in groep en klimmen, dalen 
en bochtenwerk, training, trainingschema’s en 
hartslagmeters. Maar ook gezelligheid en ontspan-
ning van het fietsen en wat te doen om niet als “wie-
lerterrorist” bestempeld te worden, komen aan bod. 
De ondertitel van het boek luidt: “Complete gids 
voor sportief fietsen op de weg”. Andere aspecten 
van het familiaal fietsen, mountainbikes of lange 
tochten met bagage, zoals bv. naar Compostela, 
worden niet besproken. Deze gids is mooi uitgege-
ven en geïllustreerd en kan ten zeerste aanbevolen 
worden voor “sportieve” fietsers.

Wilfried Wijn
Uitgeverij Roularta books, Roeselare en “Sporta”, 
ISBN 978.90.8679091.3
Opbrengst ten voordele van het Damiaanfonds  

Ons lid Frans Crols, gepensioneerd directeur van 
het weekblad Trends, vertrok  vanuit Antwerpen en 
hoopt over 120 dagen in Santiago toe te komen. Zijn 
dagelijkse bevindingen zijn te lezen op de blog van 
Trends. Op google “Frans Crols Santiago” intikken 
brengt je onmiddellijk bij zijn verslag.
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Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
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AANMELDINGSFORMULIER 

Sint-Jacobsviering Borsbeek, 25-7-2008

Ten laatste tegen 17-7-2008 sturen naar T. Cornelis, Patrijzenweg 19, 8200 Brugge  
of mailen naar infodagen@compostelagenootschap.be   

Naam en voornaam . ...............................................................................................................................................

Volledig adres ..........................................................................................................................................................

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

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

Meldt aan

…… deelnemer(s) met middagmaal (€ 18 p.p.), menukeuze( aantal): vis  …. kalkoen……….

…….deelnemer(s) zonder middagmaal  (€ 3 p.p.)

en schrijft in totaal € ……. over op rekening 280-0562003-22 (buitenland IBAN:BE 06 280-0562003-22,  
BIC:GEB A BE BB) van het Vlaams Compostelagenooschap, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen 

Handtekening en datum


