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 Ǚ Activiteiten

Sint-Jacobsviering in Borsbeek 

vrijdag 25 juli 2008

In het juninummer van De Pelgrim staat de 
uitgebreide aankondiging. Voor alle details en voor 
een inschrijvingsformulier kun je ook terecht op 
www.compostelagenootschap.be.
We herhalen nog even de praktische punten.

Programma
10.00 uur (vanaf) 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
Deelnemingsbijdrage voor de rondleiding alleen 
€ 3, voor middagmaal + rondleiding € 18
Voor het middagmaal is er keuze tussen snoekbaars 
en kalkoenfilet (graag opgave).
Aanmelden tegen uiterlijk 17 juli is noodzakelijk 
(zie inschrijvingsformulier op de adreswikkel 
van de vorige De Pelgrim of  de webstek van het 
genootschap).

Herfstontmoeting Mechelen

Onze jaarlijkse herfstontmoeting heeft plaats 
op zaterdag 27 september 2008 in het Diocesaan 
en Pastoraal Centrum (DPC), Varkensstraat 6 te 
Mechelen.

Programma
9.00 uur  (vanaf) aanmelding, ontvangst met 

koffie/thee
10.00 uur lezing door Mireille Madou “De pelgrim 

en de dood”
12.15 uur middagmaal vooraf te bestellen (zie 

inschrijvings formulier); verorberen van 
eigen knap zak is mogelijk en koffie/soep 
is ter plaatse verkrijgbaar tegen ‘gereed’ 
geld.

14.00 uur stadsrondleiding
16.00 uur café “De ware Jacob” (= eetzaal van het 

DPC) mogelijkheid tot napraten.

Praktisch
Deelnemingsbijdrage inclusief middagmaal € 14 
p.p. exclusief € 5 p.p. Aanmelding tegen uiterlijk 15 
september (zie in schrijvingsformulier)

Regio Brugge

Op zaterdag 25 oktober 2008 om 19u30 komen Jef 
Van Langendonck en Bart Vertongen, beiden 
begeleiders van jonge delinquenten in het kader 
van de organisatie Oikoten, naar Brugge om ons te 
spreken over hun opdrachten en hun ervaringen op 
hun tochten naar Santiago de Compostela en andere 
bestemmingen. Het geheel van hun relaas wordt 
opgefleurd door mooie beelden die ze zelf hebben 
geschoten. Achteraf gesprek met de sprekers.
Waar: HBOV, Koning Albert I laan te Sint-Michiels 
Brugge.
Inschrijven: regiobrugge@compostelagenootschap.
be ofwel bij Toon en Mia Cornelis tel 050/ 31.48.80 
vóór 11 oktober.
Kosten: vermits we als regio-activiteit zelfbedruipend 
zijn zal een donativo ter plaatse in dank worden 
aanvaard.

Regio Mechelen 
Wandeling Bevel 10-8-2008

Op zondag 10 augustus 2008 wandelen we Pallieter 
achterna 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.

Kalender

Zie ook www.compostelagenootschap.be
25-7 Feest van Sint-Jacob, Borsbeek
10-8 Regio Mechelen wandeling
13-9 Open vergadering spiritualiteit
27-9 Herfstontmoeting
15-11 Terugkomdag
25-10 Regio Brugge 
 Santiago en jeugddelinquentie
17-11 Regio Mechelen dia- en vertelavond
22-11 Infodag te Brugge
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Picknick meebrengen (onderweg drank verkrijg-
baar)
Deelnemingsbijdrage € 2, inschrijving niet vereist
Organisatie en begeleiding Chris Van Pelt
Café ’t Kruisje ligt schuin tegenover de kapel Kruis-
kensberg, er is ruime parkeergelegenheid. De 
dichtstbij gelegen 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 (gratis 
vanaf 19.00 uur)
Deelnemingsbijdrage nog te bepalen
Aanmelding: genootschap.mechelen@gmail.com of 
015/42.27.89 (Lieve Mommens)

Spiritualiteit

Op de jongste jaarvergadering werd o.m. de 
nieuwe werkgroep “Het mysterie van de camino” 
(voorlopige benaming) voorgesteld. In die 
werkgroep zijn al negen mensen ijverig betrokken.
De werkgroep houdt een open vergadering (ieder 
geïnteresseerde is bijgevolg welkom) op zaterdag 13 
september 2008 om 9.30 uur in ons lolaal te Meche-
len, Varkensstraat 6. Het is de bedoeling iedereen 
aan het woord te laten, na te gaan wat spirituali-
teit voor elk betekent en hoe de werkgroep kan 
bijdragen om die spiritualiteit in het genootschap 
aan bod te laten komen via activiteiten, vieringen, 
teksten e.d. Wie daar iets over op papier wil zet-
ten kan zijn/haar bedenkingen alvast sturen naar 
Jan Hendrickx, Heuvelstraat 49, 2560 Nijlen of 
jan-hendrickx@telenet.be

Van het bestuur Ǚ
Ontslag Staf De Laet

Staf De Laet, ons welbekend, nam ontslag als 
lid van de raad van bestuur. Staf was sinds 2001 
bestuurder. We aanvaarden en respecteren de 
beslissing van Staf maar betreuren tegelijk het 
neerleggen van zijn mandaat. Zeer veel pelgrims 
kregen immers in de intieme vieringen, die Staf tot 
in de puntjes voorbereidde, de zegening voor hun 
tocht. Veel kandidaat-pelgrims waardeerden steeds 
de waardevolle inlichtingen die ze van hem kregen 
tijdens de informatiedagen voor stappers.
Wij zijn ervan overtuigd dat, samen met ons allen, 
de leden van ons genootschap hem dankbaar zijn 
voor het verrichte werk.
Staf, bedankt voor alles!

Nieuwe penningmeester gevraagd

Na jaren van onafgebroken inzet legt onze huidige 
penningmeester Etiene Van Wonterghem op 
het einde van het huidige boekjaar, dus op 31 
december 2008, zijn functie neer. Het genootschap 
is dus dringend op zoek naar een vrijwilliger om 
deze functie van hem over te nemen. Kennis van 
boekhouding is mooi meegenomen maar niet 
noodzakelijk. Eventuele kandidaten kunnen 
zich aanmelden bij Etienne Van Wonterghem, 
Weldadigheidsstraat 66 te 8730 Beernem, tel. 050 78 
07 07 of bij info@compostelgenootschap.be

Terugblik Ǚ
Museumbezoek en lentewandeling  

in Lessines op 17 mei

Met een kleine groep geïnteresseerde pelgrims uit 
Vlaanderen en Nederland hebben wij fel genoten 
van dit bezoek. Samen met een welbespraakte 
Vlaamse gids keerden wij terug naar de 13de eeuw. 
De geschiedenis van het Hôpital Notre Dame à la 
Rose is een verhaal dat in 1243 begon en pas in 1980 
eindigde. Toen verhuisden de laatste religieuzen 
en enkele ouderen naar een rusthuis en werden 
de deuren blijkbaar voor goed gesloten. Alle 
eeuwenoude schatten bleven, veilig opgeborgen, in 
kelders achter. Het complex dreigde zelfs verloren te 
gaan aan een nutteloze grote parkeerruimte voor dit 
al te kleine stadje. Maar enkele personen die beseften 
welk ontzaglijk patrimonium hier achtergebleven 
was ijverden voor het behoud en in 1993 werd het 
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hospitaal en de ganse inhoud ervan dan uiteindelijk 
erkend als “Patrimoine de la Wallonie”. Twee volle 
uren konden we genieten van oude geschriften 
en pareltjes van kalligrafie op perkament. In het 
archief liggen nog pauselijke stukken uit 1243 
over de stichting door Alix de Rosoit. Naast de 
authentieke ziekenzaal met heel wat materiaal uit 
de middeleeuwse ziekenzorg kregen we kerkelijke 
voorwerpen in goud en zilver, schilderijen, prachtig 
bewerkte meubelen en huisraad te zien. Algemeen 
besluit van de groep: hier komen we zeker terug. Op 
een beter moment, met meer tijd en… met dezelfde 
gids! Na de “casse croûte” in de kelders van de abdij 
vertrokken we dan voor een tochtje van 15 km langs 
de romantische Denderstreek en door de weilanden 
die onze taalgrens sieren. Zelfs Santiago zag dat het 
goed was want hij zegende ons op het einde van de 
tocht met een plenzende regenbui.

Verenigingsleven Ǚ
De regionale werking van het Genootschap.

Waarom regionale activiteiten?
Het genootschap organiseert jaarlijks vijf nationale 
activiteiten, naast de verschillende infodagen voor 
kandidaat-pelgrims die op verschillende plaatsen 
in Vlaanderen plaatsvinden.
Centraal in het jaar staat het feest van St.-Jacob op 25 
juli dat telkens in een Vlaamse St.-Jacobskerk wordt 
gevierd. De eerste activiteit van het jaar is steeds de 
Pelgrimszegen die reeds in maart plaatsvindt, om 
ook de vroege pelgrims die reeds in april vertrek-
ken te kunnen ontvangen. Deze dag wordt steeds 
als zeer zin- en wijdingsvol ervaren zowel door de 
aspirant-pelgrims als door de ervaren pelgrims. 
Het jaar wordt afgerond met de Terugkomdag die 
in november plaatsgrijpt en waar pelgrims en leden 
verbroederen, ervaringen uitwisselen kortom nage-
nieten van de opgedane ervaringen. In voor- en 
najaar zijn er tenslotte de lente- en herfstontmoe-
tingen waarvan het programma steeds gevarieerd 
is (zie bijvoorbeeld in deze Hola de terugblik op 17 
mei in Lessines).
Onze leden die door omstandigheden niet kunnen 
deelnemen aan deze activiteiten hebben weinig of 
geen contact met hun Genootschap. Daarom werd 
een regionale werking voorgesteld.

De regio’s
Het ledenbestand van het Genootschap werd op 
de kaart van Vlaanderen geprojecteerd waaruit 

bleek dat onze ledengroep evenwijdig loopt met 
de bevolkingsdichtheid, wat geen verrassing 
was. Er werden 10 regio’s afgebakend: Brugge, 
Westhoek, Gent-Zuid, Gent, Antwerpen, Mechelen, 
Noorderkempen, Turnhout, Leuven en Hasselt.

Recente ervaringen
Een aantal regio’s organiseerden reeds verschillende 
activiteiten. Uit de grote opkomst bleek dat deze 
regionale werking inderdaad aan een behoefte 
beantwoordt. De aanwezigen gaven aan dat ze graag 
twee- tot driemaal per jaar zouden samenkomen.

Opstart  van een regio.
Wie in zijn streek deze werking wil steunen of beter 
nog het voortouw wenst te nemen, meldt zich hier-
voor aan bij de verantwoordelijke van de regionale 
activiteiten, ondervoorzitter Rik Vertongen. 
Uit het ledenbestand wordt dan de adressenlijst 
geselecteerd om de leden uit de regio een eerste 
maal aan te schrijven. Deze eerste kosten worden 
door het genootschap gedragen. Verdere informa-
tie (aankondiging van en terugblik op de regionale 
activiteiten) gebeurt via de bekende kanalen: De 
Pelgrim, Nieuwsbrief Hola en de webstek. In de 
meeste reeds actieve regio’s volgt uiteraard e-mail 
als snel en handig communicatiemiddel. De regio’s 
zijn verder zelfbedruipend dwz dat de kosten van de 
activiteiten door de aanwezigen zelf worden gedra-
gen.

De regionale activiteiten zelf
Het is aan de regio’s om te bepalen welke activiteiten 
er worden georganiseerd. Er werden reeds wande-
lingen georganiseerd en diavoorstellingen, sprekers 
werden uitgenodigd kortom alle mogelijkheden om 
onder pelgrims te verbroederen in de geest van ons 
Genootschap behoren tot de mogelijkheden. Heel 
wat oude bekenden konden op deze wijze mekaar 
terug ontmoeten om herinneringen op te halen en 
tevens werden nieuwe vriendschapsbanden aange-
knoopt.

Wie en wat wordt er verwacht?
De regionale activiteiten staan open voor alle leden. 
De regio’s zijn om praktische redenen afgebakend 
maar alle leden uit heel het land zijn steeds welkom 
op elke activiteit. Op deze wijze kan ieder lid 
naargelang van zijn agenda en van het aangeboden 
programma een keuze maken. Wat verwacht wordt 
zijn activiteiten in het kader van onze doelstellingen: 
de studie en de beleving van de duizendjarige St.-
Jacobstraditie. Een regio kan bovendien een eigen 
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project overwegen zoals bijvoorbeeld zeer succesvol 
gebeurde in St.-Jacobskapelle met de onthulling op 
25 juli 2007 van een eigentijds St.-Jacobsbeeld.

De toekomst
Het bestuur van het Genootschap verwacht dat 
er met deze aanpak meer contact zal zijn tussen 
de leden onderling en met het Genootschap zelf. 
Verwachtingen en opmerkingen van leden t.a.v. 
hun Genootschap kunnen op deze wijze beter en 
sneller doorstromen zodat het bestuur er rekening 
kan mee houden. Bovendien hoopt het bestuur op 
de regio’s te kunnen rekenen voor steun bij grootsere 
activiteiten, niet het minst bij de voorbereiding van 
het Jacobskerkenpad in 2010 (zie De Pelgrim nr 93, 
blz 5) en andere activiteiten die in het kader van 
ons lustrum (2010: 25 jaar Genootschap) kunnen 
plaatsvinden.

Evaluatie
Zodra alle regioverantwoordelijken zijn ingevuld 
zal met hen een samenkomst belegd worden waar 
de opgedane ervaringen kunnen uitgewisseld 
worden.

Oproep
In vier regio’s (Brugge, Westhoek, Gent-Zuid en 
Mechelen) is de werking reeds van start gegaan 
en hebben zich vrijwilligers als aanspreekpunt en 
verantwoordelijke aangemeld. Voor de zes overige 
regio’s (Gent, Noorderkempen, Antwerpen, 
Turnhout, Leuven en Hasselt) worden vrijwilligers 
gezocht. En wees gerust, je hoeft dat niet alleen te 
doen. Zet jullie met een paar mensen samen en het 
hek is van de dam. Rik Vertongen komt dan even 
met jullie praten en op jullie eerste vergadering 
zie je dan dat een heleboel mensen met jullie 
willen samenwerken. Jullie bestuur hoopt voor 
het einde van 2008 alle regio’s actief te zien en met 
hun medewerking de voorbereiding van het vijfde 
lustrum te kunnen voortzetten.

Ballade van de weg

Als pelgrim op de camino neem ik altijd twee kleine 
boekjes mee waar ik spiritualiteit uit put: De mensen 
van de weg van Staf De Laet en de Lange weg van binnen 
van Luc Herbots.
Tijdens een pauze neem ik een van die boekjes ter 
hand en sla ze open op een willekeurige plaats om 
even te mediteren. Als je zo een maand op weg bent 
gebeurt het wel eens meer dat een medepelgrim dit 
opmerkt. Zo vroeg een peregrina mij wat ik las. Het 

is een boekje van de pelgrims, antwoordde ik. Wie 
onderweg is, verstaat de taal en vindt er vertroos-
ting in.
Kun je iets voorlezen, vroeg ze? In Gods natuur, 
ergens op de camino, heb ik de Ballade van de weg 
voorgedragen. De pelgrims rond mij verstonden het 
niet maar ze begrepen mijn lichaamstaal, het greep 
hen zichtbaar aan. Ik heb de “ballade” dan zo goed 
mogelijk vertaald in het Engels en het Duits. Het 
werd stil op de camino; sommigen waren ontroerd.
Intussen is een Engelse en Duitse vertaling gemaakt. 
Zo kon ik mijn belofte nakomen om mijn tochtge-
noten de ballade in hun taal te bezorgen.
De schelpenmaker

Een bekend Pelgrimslied vertaald.

Veel pelgrims van diverse nationaliteiten kennen 
het lied « Tous les matins nous prenons le chemin… ». 
In zijn boek « Ich bin dann mal weg/Ik ben er even 
niet », intussen in de originele Duitse versie reeds 
verkocht op meer dan 2 miljoen exemplaren, 
schrijft Hape Kerkeling over de laatste dag van zijn 
tocht, voor hij Santiago bereikt :
“Iedere kilometer wordt vandaag door een mar-
keerpaal aangeduid. In massa stromen de mensen 
toe naar Santiago en velen zingen zoals wij het 
beroemde Franse pelgrimslied. (...) Daar het stil is 
in het woud kunnen we zelfs meezingen met groe-
pen pelgrims voor of achter ons. Een absurd gevoel 
van samen te zingen met mensen die we niet zien en 
niet zullen leren kennen. We zingen samen in een 
mystiek koor met onbekenden.”
Het feest van St.-Jacob op 25 juli te Borsbeek zal 
ingezet worden met de Nederlandstalige versie:

De ochtend gloort en we stappen weer voort
Iedere dag zijn we verder op weg
Volgen de  roep van d’oude pelgrimsroute
’t Is de stem van Compostela

Ultreya! Ultreya! E sus eia, Deus adjuva nos!

Weg van de aarde en weg van geloof
Weg van Europa sinds duizend jaar
Op ’t spoor van sterren van Karel De Grote
Hebben pelgrims aangesloten

Ultreya! Ultreya! E sus eia, Deus adjuva nos!

Eind van de weg aan de rand van het land
Groet aan St.-Jacob, Gods gezant
Hij glimlacht naar de einder in het Westen
naar de zon in Finisterre 
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Ultreya! Ultreya! E sus eia, Deus adjuva nos!

Onze vriendschap verdrijft elke angst
Een golf van broederschap over ons
Elke pelgrim herneemt zijn levensroute
Weg van afscheid en ontmoeten.

Ultreya! Ultreya! E sus eia, Deus adjuva nos

De originele Franse versie is te beluisteren en de 
muziekpartituur is te vinden op
http://perso.orange.fr/confrerie-jacquaire/hymne/
chant.htm

Het genootschap in de pers

In “Trends” van 12 juni 2008 verscheen op 1. 
pagina 94 en volgende een artikel over de 
Santiagotocht en een gesprek met de voorzitter. 
Ons genootschap komt daarin uiteraard 
breed aan bod evenals het Jacobskerkenpad 
dat in voorbereiding is en waardoor in 2010 
alle 18 Jacobskerken in Vlaanderen via een 
uitgetekende wandel- fietsroute met elkaar 
verbonden zullen zijn.
Op woensdag 26 juni 2008 kwam in het 2. 
programma Ramblas op radio Klara ons 
genootschap ter sprake tijdens een interview 
met erelid Adriaan De Roover, auteur van onze 
jongste uitgave “Ontmoeting met de Romaanse 
kunst langs de wegen en zijwegen naar Santiago 
de Compostela”.

 Ǚ Medegedeeld

Activiteiten van bevriende organisaties

Op 6 september 2008 geeft de voorzitter van 
het Waals Genootschap, Pierre Genin, een 
conferentie in Beauraing, op uitnodiging van zijn 
ex-scoutsaalmoezenier Gilon. Om 10 uur spreekt hij 
over “het mysterie van de Compostelapelgrim”, om 
14.30 uur volgt een dia-reportage speciaal over de 
spiritualiteit van de Camino. De bijeenkomst vindt 
plaats in het Musée du sanctuaire Marial, rue de 
l’Aubépine, naast de boekhandel.

Op 6 en 7 september 2008 vindt in Monceau-en-
Ardenne de inwijding plaats van een triptiek 
gewijd aan St.-Jacob door de Association des Amis 
de St.-Jacques de Monceau. Het kunstwerk is van 
de hand van Roger De Greef, een inwijkeling in 
Monceau en de plechtigheid vindt plaats om 15 u in 

de St.-Jacobskerk. Nadien volgt een variétéconcert 
met regionale artiesten. Info bij Gabriel Ars, rue de 
la rochette 77, 5555 Monceau-en-Ardenne, tel. 061 51 
25 92, fa272894@skynet.be

Op 5 en 6 en 7 september 2008 organiseert de Société 
Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle 
een samenkomst in Bourges. Info bij Saint Jacques 
de Compostelle en Berry, 4 rue Louis Billant 18, 
Bourges. Tel. 00 33 2 48 65 76 88, stjacquesetberry@
aol.com

Een knipoogje naar Sint-Jakob

Sint-Jakobskapelle aan de IJzer, is een bijzonder 
aantrekkelijke deelgemeente van Diksmuide met 
een stemmige Sint-Jakobskerk. We hielden er in 
2007 onze Sint-Jacobsviering o.a. met het onthullen 
van een fraai pelgrimsbeeld en met een barbecue.
In Sint-Jakobskapelle wil je natuurlijk de sint even 
groeten. Het kerkje is helaas om voor de hand 
liggende redenen vaak gesloten en constante 
bewaking is geen haalbare kaart. De plaatselijke 
vzw “De gevallen engel”, gehuisvest in een 
stemmige afspanning naast de kerk, wil nu het 
portaal in het kerkje vervangen door glazen deuren 
zodat oogcontact met en zelfs een knipoogje naar de 
heilige altijd mogelijk blijft.
Om dit te realiseren zet “De gevallen engel” een 
vloeibare sponsoractie op het getouw:
Op vrijdag 4 juli 2008 café chantant in een kermis-
tent op de markt met “Het zingend schip” (Bart Ver-
helle & co). Toegang €  4
Geschenkverpakking Pilaarbijter bier à  € 16,99 af 
te halen of franco in West-Vlaanderen vanaf 12 ver-
pakkingen
Bak van 24 pilaarbijters à € 75
Meer info tel. 0497/47 63 07 of 
www.degevallenengelvzw.be (via “contact”)

Interessante internetsites en pelgrimsblogs

http://andrewcinem.blogspot.com/  
(tocht van André Hermans)
www.jacobus-gesellschaften.de  
(o.m. Jakobswegen in Duitsland)
www.degevallenengelvzw.be  
(Sint-Jacobskapelle, Diksmuide)
http://www.bloggen.be/compostela_harry_
fietsend_2008
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http://www.compostela.nl 
(Jeroen Gooskens, auteur van het boek “Ver 
onderweg” en schrijver van artikelen in “De 
Jacobsstaf”)
http://ribbedebie.be (Frank Foulon)

Logies in en om Chartres

Voor logies en route in en om Chartres een nuttig 
adres: Association des Amis de Saint Jacques d’Eure-
et-Loir, 14 avenue de Plaisance, F-28000 Chartres 
en speciaal Jacques  Chevallet tel. 06 80 51 41 25 
jacqueschevallet@wanadoo.fr

Met Boeddha op weg naar Santiago

De zenboeddhist Richard Hofuku Lichtendahl 
liep met zijn vrouw de weg naar Santiago toen een 
moeilijk fase in hun leven hun huwelijk onder druk 
zette. Over wat de tocht voor hem betekende schreef 
hij het bovenstaande boek (Uitgave Free Musketeers 
ISBN 978-90-8539-894-3)

Opgeruimd staat netjes

Een bericht van onze vrienden uit Zuid-Afrika. De 
broederschap van Sint-Jacob (Confraternity of Saint 
James of South Africa – CSJoSA) zorgt voor een 
lenteschoonmaak op de Jacobsroute, een “Camino 
spring clean”. Dat omvat drie punten:

Wie bij de CSFoSA een geloofsbrief aanvraagt 1. 
krijgt tevens een afvalzak
De broederschap zal elk jaar een stuk van de 3. 
camino schoonmaken; het eerst komt Burgos-
León aan de beurt.
In elke refugio/albergue op de camino is een 4. 
voorraad afvalzakken voorhanden.

Sponsortocht

André Hermans vertrok op 16 juni 2008 uit Sint-
Joris-Weert met de fiets naar Compostela. Hij 
sponsort daarmee “Het balanske” een centrum 
voor buitenschoolse opvang van mensen met 
een handicap en dat tevens ondersteuning en 
ontspanning biedt aan hun ouders, broers en 
zussen. Sponsoren kan door overschrijving op 
rekening 979-6513528-80 van André Hermans met 
vermelding “Compostela”. Wie een e-mailadres 
opgeeft krijgt geregeld een verslag van de tocht in 
de mailbox.

Zoekertjes

Maria Peyskens, Graaf van Landaststraat 121, 9700 
Oudenaarde mist in haar verzameling van “De 
Pelgrim” de nummers 1, 4, 5, 6, 12, 21, 22, 36, 52, 54, 59 
en 81. Wie kan ze bezorgen? Ze zal graag de kosten 
vergoeden.

Jaak Aben, jaak.aben@skynet.be, wenst een 
tuinbeeld van Sint-Jakob pelgrim aan te kopen, zo’n 
60 cm groot.

Sommigen komen met de Camino in contact op een 
leeftijd of in omstandigheden dat ze onmogelijk 
nog de route kunnen fietsen of stappen. Toch 
dromen ze ervan om in een geest van broederschap 
kennis te maken met de Camino, om de historische 
hoogtepunten ervan te kunnen bezoeken en 
bewonderen en om uiteindelijk toch als pelgrim 
Santiago te bereiken. Zij beseffen dat zij  niet in 
aanmerking komen voor een Compostela, maar 
dat is niet hun ambitie. Geregeld wordt bij ons 
gepeild naar de mogelijkheden daartoe, daarom 
deze vraag: wie heeft weet van (reis)organisaties 
die een tocht in die geest aanbieden? Goede tips 
worden verwacht op ons secretariaat of op info@
compostelagenootschap.be

28 jaar nadien

In de zomer van 1980 fietsten vier leden van de KAWS 
(Koninklijke Antwerpse Wieler- en Supportersclub) 
van Antwerpen naar Santiago en herontdekten de 
vergeten bedevaartsweg. Hun fietstocht ligt aan de 
basis van het Vlaams Genootschap en de huidige 
belangstelling voor de pelgrimstocht. Sindsdien 
fietsten tientallen leden van KAWS naar Sint-Jakob. 
Ook deze zomer – 28 jaar nadien – vertrekken 13 
clubleden op 15 augustus in groep op bedevaart. Het 
parcours in Frankrijk hebben ze zelf uitgedokterd 
en het wijkt af van de gebruikelijke routes. Er wordt 
langs minder bekende weggetjes maar ook langs de 
oude historische wegen, via Saint Quentin, Parijs 
en Chartres naar Saint Jean-Pied-de-Port gereden. 
In Spanje wordt af en toe afgeweken van de camino 
francès om de drukte te vermijden.
Ze vliegen terug naar Eindhoven met Ryan Air. Op 
hun bevindingen en het parcours komen we in een 
volgende HOLA terug. Alvast veel succes gewenst 
aan deze fietsers die aldus het 85-jarig bestaan van 
hun grote club vieren en de grote Santiagotraditie 
van KAWS hooghouden!
Wilfried Wijn


