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Activiteiten Ǚ
Terugkomdag, Lede 15-11-2008

Dit jaar op stap geweest naar Santiago? Dan ben je 
vast nog niet uitgepraat over je avontuur. Misschien 
heb je onderweg andere leden van ons genootschap 
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 bekij-
ken en ervaringen uit te wisselen. Wij zorgen voor 
koffie, broodjes en taart. We verwelkomen in het 
bijzonder onze hospitaleros die dit jaar werkzaam 
waren in Los Arcos.

Programma
10.00 uur welkom met koffie of thee –
10.00 – 16.00 uur gezellige babbel en weerzien –
12.30 uur even pauze voor broodjes en vlaai –
16.00 uur tot weerziens –

Wie een fotokopie meebrengt van zijn Compostela 
van dit jaar, ontvangt een mooi aandenken

Praktisch. 
De plaats van ontmoeting is het Psychiatrisch Zie-
kenhuis Nood Gods, Reymeerstraat 13a, Lede. Het 

ziekenhuis is gelegen in het centrum van Lede en is 
te bereiken als volgt;

met de wagen via de E40 Brussel-Gent afrit 18,  –
N46 richting Erpe, aan het kruispunt met de N9 
Aalst-Gent rechtdoor tot op de Grote Markt van 
Lede en daar onmiddellijk links. Het ziekenhuis 
ligt één kilometer verder aan de rechterzijde
met de wagen vanuit het oosten het best via Den- –
dermonde, richting Wetteren (N416). In Wiche-
len linksaf de N442 naar Lede, op het einde van 
de markt rechtsaf, pijlen volgen naar psychia-
trisch ziekenhuis 
met het openbaar vervoer: er is een bushalte vlak  –
voor de deur van het instituut en voorts is Lede 
ook met de trein bereikbaar maar vanaf het sta-
tion is het nog een tweetal km stappen.

De deelname in de kosten bedraagt € 13 per per-
soon. 
Aanmelding is vereist voor vrijdag 7-11-2008 bij 
Toon en Mia Cornelis-Lanckriet, Patrijzenweg 19, 
8200 Brugge (zie formulier), tel 050 31 48 80 of mail 
naar infodagen@compostelagenootschap.be 
Het maximumaantal deelnemers is 150. Slechts 
de eerste 150 betalers kunnen worden toegela-
ten.

Infonamiddag te Brugge 22-11-2008

Plannen om naar Santiago te stappen of te fietsen? 
Het genootschap organiseert voor jou een info-
namiddag met afzonderlijke zittingen voor stap-
pers en fietsers. Na een powerpointpresentatie als 
inleiding belicht een panel van ervaren pelgrims 
de diverse aspecten van zo’n tocht en antwoordt op 
vragen. Onze documentatiedienst is ter plaatse met 
een uitgebreide keuze aan kaarten en lectuur.
Gelieve tevens op te geven of je stapper dan wel fiet-
ser bent. 

Praktisch
zaterdag 22 november 2008 aanvang 14.30 uur –
HBOV –  (School voor Psychiatrische Verpleeg-
kunde), Koning Albert I-laan 6, 8200 Sint-
Michiels-Brugge.

Het HBOV is zeer vlot te bereiken zowel met de trein 
(het ligt aan de achterzijde van het station, aan de 

Kalender

Zie ook www.compostelagenootschap.be
In 2008
15-11 Terugkomdag te Lede
17-11 Regio Mechelen dia- en vertelavond
22-11 Infodag te Brugge
13-12 Regio Noorderkempen 
 Pelgrimskunst Lier
In 2009
7-2 Infodag te Mechelen
28-2 Pelgrimszegen
28-3 Algemene vergadering
4-4 Infodag Neerpelt
16-5 Lente-ontmoeting
25-7 Feest van Sint-Jacob
17-10 Herfstontmoeting
14-11 Terugkomdag
24-11 Infodag
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Boeveriepoort) als met de bus of met eigen vervoer. 
Parkeergelegenheid is er in het instituut zelf of op 
het stationsparkeerterrein.

Aanmelden
De toegang is gratis maar met het oog op een vlotte 
organisatie wordt aanmelding vooraf bij Toon 
en Mia Cornelis-Lanckriet, Patrijzenweg 19, 8200 
Brugge, sterk op prijs gesteld (tel. 050 31 48 80 of 
infodagen@compostelagenootschap.be 

Regio Mechelen

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

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 € 4
−	 Aanmelding regiomechelen@compostelage-

nootschap.be of 015/42.27.89 (Lieve Mommens)

Regio Noorderkempen

Van 24 oktober 2008 tot 18 januari 2009 vindt in 
Lier een tentoonstelling plaats over “Pelgrimkunst, 
Religie en Moderniteit, 1910-1940” (zie “De Pelgrim” 
van september 2008 p.12). De Pelgrimsbeweging 
was een initiatief van Ernest Van der Hallen, Felix 
Timmermans, Flor Van Reeth e.a.  
Met de regio Noorderkempen brengen we op zater-
dag 13 december 2008 een bezoek aan deze tentoon-
stelling, maar uiteraard zijn alle leden welkom.
We maken er meteen een daguitstap van:
-  9.45 u samenkomst aan het Stadhuis van Lier
- 10.00 uur wandeling “Lier in Spaanse sporen”
- 12.30 uur middagmaal
- 14 00 u bezoek aan het Timmermans-Opsomerhuis 
met een speciale rondleiding in de tentoonstelling 
“Pelgrimkunst”. 
Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel handig 
via regionoorderkempen@compostelagenootschap.
be of bij Annemie Vanderschoot 03/605 60 09

Verenigingsleven Ǚ
Regio Gent oproep tot medewerking

Kristien Claeys en Johan De Ridder hebben het voor-
touw genomen in de uitbouw van de regionale wer-
king Gent.  Alvorens alle leden van de regio uit te 
nodigen op een startvergadering (voorjaar 2009) 
zoeken zij nog enkele gemotiveerde medewerkers om 
van wal te kunnen steken.  De regio Gent kan voor 
haar activiteiten beschikken over de accommodatie 
van het St.-Barbaracollege in hartje Gent.  Dit opent 
uiteraard heel wat mogelijkheden.  Bent u bereid 
om de werking te (onder)steunen, neem dan con-
tact op met Johan De Ridder: j.de.ridder@telenet.
be of 09/ 324 65 49.

Romaanse kunst op de Jacobsweg

Onder meer in “Kerk en Leven” (nr. 36 van 3-9-2008) 
verscheen een lovende bespreking van het boek van 
Adriaan De Roover “Ontmoeting met de romaanse 
kunst langs de wegen en de zijwegen naar Santiago 
de Compostela”, uitgegeven door ons genootschap. 
“De auteur levert wel degelijk een begeesterend en 
diepgravend werk af, dat ons inleidt in de spirituele 
wereld van lang geleden”, zegt de recensent. 
Dit fraai uitgegeven standaardwerk met veel prach-
tige foto’s en illustraties blijkt ook een verkoopsuc-
ces te wezen, zodanig zelfs dat een vertaling in het 
Frans wordt overwogen. Voor bestellingen kun je 
nog terecht bij het Vlaams Genootschap van San-
tiago de Compostela, Varkensstraat 6, 2800 Meche-
len, tel. 015/29.84.36, e-mail verkoopdienst@com-
postelagenootschap.be  De normale handelsprijs 
bedraagt slechts € 28. Leden van het genootschap 
krijgen bovendien een extrakorting en betalen 
slechts € 20

Terugblik Ǚ
Bezoek van Los Arcos aan het Genootschap

Een nog slapend Mechelen zag, toen het verveeld 
één oog opentrok, die elfde september een groep 
blije mensen voor zijn kathedraal staan. Want daar 
was het rendez-vous gepland van ons Genootschap 
en van onze hospitaleros met hun bezoekers uit 
het verre Spaanse Los Arcos. Met 42 waren ze, die 
Spaanse vrienden, en ze droegen allen hun “traje de 
fiesta”: witte blouse of hemd waarop een rode hals-
doek prijkte. En het werd die dag een ware fiesta. 
Je had er moeten bij zijn. Na wat perikelen met het 
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parkeren van de bus en het afladen van de door hen 
meegebrachte geschenken werden onze gasten op 
koffie en koekjes getrakteerd in de stijlvolle Mero-
dezaal van het DPC.
Waarna Miet, als voorzitster van onze werkgroep 
hospitaleros, alle aanwezigen en vooral Gerardo, 
ons erelid, Jesús Tanco, directeur van de Asociación 
de  Navarra, Maite, gemeenteraadslid en echtgenote 
van duivel-doet-al Javier welkom heette. Zij herin-
nerde aan het beginstadium van de gemeenschap-
pelijke werking en hoopte dat ons genootschap zich 
nog vele jaren ten dienste zou kunnen stellen van 
Los Arcos. Nadat Rik, op zijn beurt, in naam van 
het Genootschap de aanwezigen had begroet en aan 
Gerardo het geschenk van het Genootschap had 
overhandigd ( het boek “El Cordero Místico” van 
Peter Schmidt en ons boek over de romaanse kunst) 
namen achteraf erelid Gerardo en Jesús Tanco het 
woord. Zij drukten hun waardering uit voor het 
door ons Genootschap totnogtoe verrichte werk 
en overhandigden  ons een plakket. Als symbool 
voor het in 1997 gepleegde telefoongesprek tussen 
Gerardo en Miet werd haar een kistje “reserva” van 
dat jaar aangeboden. Daarna verwoordde Maite, de 
dank van het gemeentebestuur van Los Arcos, over-
handigde een kader met het wapenschild van Los 
Arcos en legde Miet en Rik  een rode halsdoek om 
als symbool van verbondenheid met hun dorp.
Daarna brachten Roos en Rik een algemeen over-
zicht van de werking van ons genootschap aan de 
hand van projecties.
En vermits het toen al naar één uur toedraaide 
werd onze bibliotheek bezocht en zakten we stil-
aan af naar het restaurant waar ons een aperitief 
wachtte geschonken door onze “masajista” Carlos 
en daarna ging het aan tafel. Het middagmaal dat 
door ons genootschap werd aangeboden werd her-
haaldelijk door onze Spaanse vrienden aangenaam 
onderbroken door Spaanse liederen en het “Aurora 
del Peregrino”. Fantastisch! Hadden ze in het DPC 
waarschijnlijk nog nooit meegemaakt.
Deze feestelijke dag werd besloten met een rond-
leiding in de stad Mechelen en toen iedereen weer 
de bus instapte werd hier en daar een traan wegge-
pinkt. Begrijpelijk. Je zou voor minder. ¡Adiós que-
ridos amigos y hasta pronto!

Herfstontmoeting te Mechelen

Mechelen, intussen een beetje onze thuisbasis, was 
uitverkoren voor onze herfstontmoeting. van zater-
dag 27 september 2008. Een grote groep leden had 

zich aangemeld, niet het minst om de voordracht 
van Mireille Madou over “De pelgrim en de dood” 
mee te maken. 
In zijn inleiding wees de voorzitter erop dat de dood, 
die integraal deel uitmaakt van het leven, in onze 
cultuur wel eens verdrongen wordt, of als een taboe 
behandeld. Later moest een van de leden kwijt dat 
velen geen inzicht hebben op de dood omdat het 
hen ook aan een duidelijk inzicht op het leven ont-
breekt…
Mireille Madou had het onderwerp grondig uitge-
diept. Met tal van voorbeelden uit vroegere tijden 
illustreerde ze de houding van onze voorouders ten 
opzichte van de dood. Vooral de uitspraak dat de 
middeleeuwers eigenlijk geen schrik hadden van 
de dood maar wel van de hel was beklijvend. Menig 
pelgrim zal aan deze woorden terugdenken als 
hij weer eens voor een romaanse poort staat waar 
een engel de zielen weegt op zijn weegschaal en de 
doden naar het paradijs gaan of naar de verschrik-
kelijke hel met zijn duivels en demonen. 
In het eerste nummer van de Pelgrim van 2009 zal 
Mireille Madou een synthese maken van haar rijk 
geïllustreerde presentatie. Dat de projectietechniek 
nog niet optimaal was is achteraf geen bezwaar 
gebleken.
In de algemene vergadering van 1 maart 2008 wer-
den twee nieuwe ereleden benoemd: Adriaan De 
Roover en Mireille Madou. Adriaan De Roover, 
auteur van ons boek “Ontmoeting met de romaanse 
kunst”, was persoonlijk op de algemene vergadering 
aanwezig en kreeg bij die gelegenheid zijn oorkonde 
als erelid. Mireille Madou moest toen verstek geven 
maar de herfstontmoeting was een uitstekende 
gelegenheid om daarop terug te komen. 
In zijn laudatio prees Dirk Aerts mevrouw Madou, 
die mede-oprichtster was van ons Genootschap én 
van het Nederlands Genootschap van St.-Jacob, om 
haar precisie als historica. Meer dan eens heeft ze 
leugens en halve waarheden over St.-Jacob de kop 
ingedrukt. 
Dirk Aerts eindigde als volgt:
“Daarom moeten wij mensen als Mireille Madou 
dankbaar zijn omdat zij ons enerzijds inspireert en 
anderzijds behoedt voor heel wat nonsens. Daarom 
verdient zij met recht en reden te worden opgeno-
men als erelid van ons Genootschap”.
Samen met de oorkonde kreeg Mireille Madou een 
ruiker bloemen aangeboden.
Het middagmaal bood weer eens de kans om her-
inneringen op te halen of verdere reisplannen te 
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bespreken. Nadien volgde een wandeling onder 
leiding van onze leden Raymond De Haes en Jan 
Verhaverbeke, tevens stadsgidsen van Mechelen. 
Daaruit bleek maar weer eens hoeveel Mechelen 
aan de aandachtige toerist te bieden heeft.
De afsluiter was de nababbel in het ondertussen 
symbolische café “De ware Jacob”.
Voorwaar een mooie dag voor ons Genootschap.

Congres te Bourges

Op 5, 6 en 7 september 2008 kwamen de Franse 
Genootschappen aangesloten bij de “Société Fran-
çaise des Associations des Amis de St.-Jacques” 
samen voor een driedaags congres te Bourges in de 
Berry. Samen met de Engelse “Confraternity of St.-
James” en het Waalse genootschap was ons genoot-
schap aanwezig als waarnemer. Naast veel ruimte 
voor onderlinge kennismaking werden na presen-
taties over de geschiedenis van de Jacobstraditie ook 
praktische problemen niet geschuwd: van het eeu-
wige probleem van de “standaard”-credencial tot 
en met de “chinches” of bedvlooien die in sommige 
streken meereizen in de rugzak van herberg naar 
herberg. De grootste zorg van de genootschappen 
blijft de “massificatie” van de Camino, waardoor 
leden van de genootschappen die als pelgrims wil-
len de Camino opgaan, dreigen in de verdrukking 
te komen tussen de “turigrino’s” (de combinatie 
toerist/pelgrim). Hoopvol is dat de vertegenwoor-

diger van de Xunta van Galicia bereid werd gevon-
den dit laatste probleem ter harte te nemen.
Een feestelijke ontvangst door de burgemeester 
op het stadhuis stond eveneens op het programma 
en ook een bezoek aan de St.-Etiennekathedraal 
(werelderfgoed) met haar ongelooflijke glasramen. 
De Franse genootschappen namen zich voor min-
stens één keer per jaar samen te komen om de voort-
gang te bespreken. Een bijzonder sympathiek initi-
atief werd voorgesteld door het Genootschap van 
Zuid-Bordeaux (Gradignan) dat het oude kerkje van 
Villalbal heeft aangekocht om het via werkkampen 
te restaureren en in te richten als nieuwe refugio. 
(zie verder onder “medegedeeld”)

Medegedeeld  Ǚ
Driedaagse Pelgrimstocht naar St. Jacob .

De Broederschap van de H. Jacobus-de-Meerdere 
in Roermond (www.broederschapheiligejacobus.
nl) nodigt je van harte uit voor een driedaagse pel-
grimstocht naar St.-Jacob in de St.-Jacobskapel van 
de kathedraal van Roermond) op 8, 9 en 10 mei 
2009. Het is de bedoeling er een jaarlijkse meitocht 
van te maken.
De pelgrimstocht vindt plaats onder de auspiciën 
van het Nederlandse Genootschap van St.-Jacob en 
het Vlaams Genootschap.van Santiago de Compos-
tela. Monseigneur Wiertz, bisschop van Roermond, 
is beschermheer.

Doelstellingen
Het zichtbaar maken van de oude historische  –
Jacobswegen als Europees Cultureel Erfgoed, 
conform de proclamatie van 1987.
Kennismaken met het pelgrimeren naar St.- –
Jacobus in het bijzonder.
Ervaren van de onderlinge verbondenheid tij- –
dens het pelgrimeren.

Traject
Het Pelgrimspad gaat vanaf vertrekpunt Houthem-
Sint-Gerlach door het prachtige Zuid- en Midden-
Limburgse landschap over het historische Jacobs-
pad naar Roermond met overnachtingen in Sittard 
en Maaseik. Dit Jacobspad is een deel van de route 
zoals beschreven in de rijk geïllustreerde wandel/
fietsgids “Jacobspad”, historische pelgrimswegen 
tussen Rijn en Maas, deel 3.

Korte omschrijving
Samenkomst in Houthem–Sint-Gerlach op 8 mei 
tussen 9.00 uur en 9.30 uur. In de Basiliek wordt 

Mireille Madou op de herfstontmoeting te Mechelen
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de pelgrimszegen gegeven, waarna op weg wordt 
gegaan door het Zuid-Limburgse landschap naar 
Sittard. Onderweg vinden enkele ontmoetingen 
plaats en na het diner is er een verzorgd avondpro-
gramma.
Op 9 mei gaat het door het gevarieerde Midden-
Limburg naar Maaseik met onderweg enkele 
bezichtigingen o.a. de Jacobskapel. Na het diner 
ongedwongen samenzijn.
Op 10 mei door het schitterende Maasdal op weg 
naar Roermond met een uitgebreid bezoek aan het 
witte stadje Thorn. Aankomst in de kathedraal van 
Roermond rond 16.00 uur.

Overnachting
In één- / twee- of meerpersoonskamers.

Kosten
€ 115 p.p. te voldoen bij inschrijving
€ 130 p.p. inclusief de buitengewoon boeiende fiets/
wandelgids “Jacobspad” – historische wegen tussen 
Rijn en Maas (Jacobspad van Millingen a.d. Maas 
naar Eijsden, winkelprijs € 18,90)
Inbegrepen zijn overnachtingen met ontbijt, lunch-
pakketten en diners, met uitzondering van het 
lunchpakket voor de eerste dag. Het bedrag dient 
bij inschrijving voldaan te worden op rekening: 
18.41.48.146 van de Broederschap H. Jacobus de 
Meerdere, te Roermond, (BIC RABO NL 24 IBAN 
NL92 RABO 0184148146) onder vermelding “3 
daagse Pelgrimstocht”.

Inschrijving
Inschrijven bij het secretariaat van de Broederschap 
van de H. Jacobus-de-Meerdere, bij voorkeur per 
email:  info@stjacobspad.nl of   

benbrader@hetnet.nl 
Postadres: Kessenicherweg 2, 6017 AA, Thorn, tele-
foon: +31 475-563 260
Ontvangst van het bedrag geldt als bevestiging van 
inschrijving, waarna de deelnemers begin 2009 een 
gedetailleerd programma ontvangen. Het aantal 
deelnemers is beperkt, de volgorde van inschrijving 
is bepalend. Wie deze eerste keer niet kan deelne-
men omdat alles volgeboekt is, krijgt voorkeurrecht 
op de tocht van 2010

Pelgrimspas
Als aandenken aan deze tocht wordt een originele 
en unieke, op naam gestelde pelgrimspas uitge-
reikt.

Ten slotte:
Informatie: Bert Bremmers: +31 455 411 464, Thom 

Kentgens: +31 475 350 022 (na 18.00 uur) of Jan Hou-
ben: +31 77 3 982 757  

Een premier op de pelgrimsweg.

Op de route van Le Puy tussen Cahors (lekkere, 
dieprode wijn) en Moissac (ongelooflijke kapitelen 
in het claustrum van het klooster) overnachtte een 
van onze leden in de herberg Aube Nouvelle, die 
door Vlamingen in de derde generatie wordt uitge-
baat. De keuken was meer dan voortreffelijk. En wat 
blijkt? Enkele weken geleden eindigde daar de tocht 
van Monsieur Raffarin, de Franse eerste minister. 
Volgend jaar stapt hij van daaruit weer een stukje 
verder naar St.-Jacob. Sinds enkele jaren knijpt hij 
er incognito met enkele vrienden tussenuit om zich 
een weekje op de weg te herbronnen. Voorwaar een 
aanrader voor veel politici. We zullen geen namen 
noemen.

Religie voorbij de religie(s):  

pelgrimeren op oneindig

De universitaire parochie van de K.U.Leuven orga-
niseert op donderdag 20-11-2008 om 20.00 uur in 
de Kleine Aula, Sint-Michielsstraat 6, Leuven een 
avondlezing door de musici Sigiswald Kuijken en 
Marleen Thiers. Ze gingen op pelgrimstocht naar 
Compostela en schreven daarover het boek “Op de 
Jacobsweg – Pelgrimeren op oneindig”.
Alle belangstellenden zijn welkom en de toegang is 
gratis. Voor verdere info kun je terecht bij de Uni-
versitaire Parochie, Tiensestraat 124, 3000 Leuven 
tel. 016 325585 www.kuleuven.be/up

Weer een stukje pelgrimspad ontsloten 

Ook in Nederland wordt ijverig gewerkt aan het 
uittekenen en markeren van pelgrimspaden (www.
jacobspad.nl). Recentelijk is weer een weg van 150 
km ontsloten. Hij begint aan de Sint-Jacob de Meer-
derekerk in Uithuizen, provincie Groningen, en 
loopt via Drenthe tot Hasselt in de provincie Over-
ijssel.
Het geheel is onderverdeeld in 10 wandel- of 4 
fietstrajecten. De route is goed aangegeven en pret-
tig is ook dat de meeste kerken onderweg open en 
vrij toegankelijk zijn. Doen dus dat Sint-Jacobspad!
En nog een tip. Uithuizen ligt aan de Waddenzee. 
Een combinatie met een waddentocht (bij eb te voet 
door de Waddenzee naar een eiland) kan een aparte 
belevenis worden.
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Sponsortochten

Michiel Van Bokhoven uit De Klinge vertrok op 12-9-
2008 per fiets naar Santiago. Hij is niet aan zijn 
proefstuk inzake langeafstandsfietsen. Hij koppelt 
zijn tocht naar Sint-Jacob aan een sponsoractie voor 
“Kom op tegen kanker”. Steunen kan via overschrij-
ving op rekening 488-6666666-84 van de “Vlaamse 
Liga tegen kanker” met vermelding code 110 199 027. 
Voor giften van ten minste € 30 is een fiscaal attest 
verkrijgbaar.
René Jacobs uit Vorselaar loopt de camino francés ten 
voordele van TWERK vzw een sociale werkplaats 
voor normaalbegaafde volwassenen met een autis-
mespectrumstoornis. Meer informatie omtrent 
TWERK is te vinden op www.twerk.org/com-
postela. Wie zijn mailadres opgeeft krijgt bericht 
over de stand van zaken en wie sponsort kan op de 
website worden vermeld. Sponsoren kan door stor-
ting op rek. 733-0033030-80 van TWERK vzw met 
vermelding “Santiago”. Vanaf € 30 kan een fiscaal 
attest worden bezorgd. 

Pelgrims op internet

www.bloggen.be/kareluitvichte
Voettocht van Karel Demeulemeester van Orthez 
naar Santiago.

Ontstaan en geschiedenis van de bedevaart naar 

Santiago

VTB-Kultuur en Davidsfonds Kalmthout organise-
ren deze voordracht door ons lid Alfons Uytterhoeven, 
op donderdag 13 november om 20 uur in de hoofd-
bibliotheek van Kalmthout, Kerkeneind 23. Info: 
VTB-Kultuur 03 666 96 36, Davidsfonds 03 666 08 86. 
Toegang € 6, leden van VTB, DF en Vlaams Genoot-
schap van Compostela € 4

Redding van  het kerkje van Villalbal

De Franse Sint-Jacobsgenootschappen leveren hos-
pitaleros voor refugios op de camino francés maar 
een “eigen” albergue hebben ze niet. Daar komt nu 
verandering in. 
Enkele initiatiefnemers willen het bouwvallig Sint-
Janskerkje van het verlaten dorpje Villalbal nabij 
Atapuerco, op een 15 km van Burgos, inrichten als 
refugio en gebedsruimte.
Er is veel werk aan de winkel. Het begint met een 
haalbaarheidsstudie en een bestek. Haast is gebo-
den om te redden wat er nog te redden valt en te 

voorkomen dat de gammele klokkentoren instort 
want dat zou een lelijke streep door de rekening 
betekenen. 
Vervolgens moeten de nodige fondsen worden 
geworven en het werk aangepakt.
Onze Franse vrienden rekenen op aanmoediging, 
raad en steun van andere genootschappen niet 
alleen om het ambitieuze project te verwezenlijken 
maar tevens om het draaiende te houden.

Langs andere wegen

De jongens van de fietsclub KAWS fietsten naar 
Sint-Jacob langs wegen die ze zelf uitgezocht had-
den en die afweken van de gebruikelijke route. Tus-
sen Charleroi, Doornik en Bergen fietsvriendelijk 
in Frankrijk geraken is niet simpel maar eens de 
grens over bij Bavay viel het best mee. Er werden 
ook kleinere verkavelingswegen gebruikt die niet 
op de Michelinkaarten staan maar opgezocht wer-
den op IGN-kaarten. Uiteraard komen er ook gro-
tere wegen bij en de bekende route om westwaarts 
Navarrenx en St. Jean-Pied-de-Port te bereiken. 
In Spanje werd, waar mogelijk van de camino afge-
weken. Veel landwegen, voorheen enkel maar ver-
hard, zijn nu geasfalteerd en dit wegenbouwproject 
is in volle uitbreiding. De gele santiagopijlen ontbre-
ken maar de bewegwijzering van het ene dorp naar 
het andere is heel duidelijk zodat verkeerd rijden 
onmogelijk is. Die zijwegen zijn alleszins minder 
druk dan de camino. Overigens wordt ook regelma-
tig over de camino gefietst en Burgos, León en het 
Cruz de Ferro liggen op het parcours. Dus al bij al 
gunstige ervaringen met deze alternatieve route. 
De grootste moeilijkheid van deze bedevaart was de 
sterke tegenwind en de hitte, maar alle deelnemers 
kwamen in goede gezondheid in Sint-Jacob aan. 
Onderweg werd overnacht in vooraf besproken 
hotelletjes. De terugreis gebeurde met Ryan Air van 
Santiago naar Eindhoven met tussenstop in Stans-
ted (Londen). De fietsen werden meegegeven met 
de volgwagen.
Wie voor de route geïnteresseerd is kan details 
en inlichtingen krijgen bij organisator Jef Opde-
beek, Kruisven 21, 2400 Mol, tel. 014 34 70 65, 
 jef.opdebeek@telenet.be


