
¡HOLA!

Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

hola.redactie@compostelagenootschap.be
hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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Betaling bijdrage 2009

De meeste van onze leden hebben reeds hun lid-
maatschap voor 2009 geregeld. Voor een kleinere 
groep staat de betaling nog open. Mogen we die 
leden verzoeken snel € 25 over te maken op reke-
ning 280-0562003-22 (vanuit het buitenland 30 euro 
op IBAN: BE 06 280 0562003 22 BIC:GEB A BE BB)? 
Bij niet-betaling moeten we tot schrapping over-
gaan en is deze HOLA helaas de laatste zending die 
je van jouw genootschap ontvangt. Dat wou je toch 
vast niet?

 Ǚ Van de raad van bestuur

Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van het genoot-
schap vindt plaats op 28 maart 2009. De algemene 
vergadering is samengesteld uit een honderdtal 
effectieve leden van het genootschap. Zij ontvangen 
nog een aparte uitnodiging voor deze vergadering. 
Effectieve leden geven uitdrukkelijk te kennen 
zich voor het genootschap te willen inzetten. Kan-
didaten voor effectief lidmaatschap moeten zich 
voor 28-2-2009 schriftelijk melden bij de raad van 
bestuur van het Vlaams Genootschap van Com-
postela, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen of via 
info@compostelagenootschap.be 

Raad van bestuur

Effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen 
voor de raad van bestuur. De kandidaturen moeten 

ten laatste op 19 maart zijn ingediend bij de raad 
van bestuur van het Vlaams Genootschap van 
Compostela, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen of via  
info@compostelagenootschap.be 
Op de eerste bestuursvergadering na de jaarlijkse 
algemene vergadering worden de openstaande 
functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris 
en penningmeester ingevuld. In 2009 zal met name 
een nieuwe secretaris moeten worden verkozen. 

 Ǚ Activiteiten

Infozitting te Mechelen

Op zaterdag 7 februari 2009 heeft in het Diocesaan 
en Pastoraal Centrum (DPC) te Mechelen waar ons 
secretariaat gevestigd is, de eerste infonamiddag van 
het werkjaar 2009 plaats. Ten behoeve van nieuwe 
pelgrims behandelt een ervaren panel verschil-
lende aspecten van de pelgrimstocht naar Compos-
tela en antwoordt op vragen. Er is een afzonderlijke 
zitting voor stappers en voor fietsers. Tevens is onze 
documentatie- en verkoopdienst aanwezig.

Praktisch
 – aanvang om 14.30 uur, einde rond 17.00 uur
 – DPC, Secretariaat van het Vlaams Genootschap, 

Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
 – De toegang is gratis
 – Vooraf aanmelden bij Toon en Mia Cornelis-

Lanckriet, tel. 050 31 48 80 of via infodagen@
compostelagenootschap.be

Bereikbaarheid met de trein
 – Station Mechelen-Centraal en vandaar lijnbus 

naar de Veemarkt of een kwartier te voet via 
Graaf van Egmontstraat, Bruul, Grote Markt, 
Veemarkt

 – Station Mechelen-Nekkerspoel en enkele minu-
ten te voet (Keizerstraat, Veemarkt, Varkens-
straat)

Met eigen vervoer
Op zaterdag gratis parkeren op de randparking 
Zandpoortvest (ring) en vandaar te voet Zandpoort-
vest, Keizerstraat, Veemarkt of in de ondergrondse 
betaalparking Sint-Maartenshospitaal (eveneens 
op de ring) en te voet Veemarkt, Var-
kensstraat. In de onmiddellijke 

Kalender

Zie ook www.compostelagenootschap.be 
7-2 Infonamiddag te Mechelen
28-2 Pelgrimszegen te Tongerlo
13-3 Regio Westhoek Quiz
21-3 Regio Brugge wandeling
28-3 Algemene vergadering
4-4 Infonamiddag te Neerpelt
16-5 Lenteontmoeting
25-7 Feest van Sint-Jacob
17-10 Herfstontmoeting
14-11 Terugkomdag
21-11 Infodag
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nabijheid van het DPC is er een betaalparking onder 
de Veemarkt en onder de Grote Markt maar vooral 
deze laatste is op zaterdag vaak volzet. 

Met de bus
De meeste lijnbussen stoppen op de Veemarkt op 
korte afstand van het DPC.

Pelgrimszegen Tongerlo 28-2-2009

De pelgrimszegen wordt voor ons genootschap 
opnieuw een feestelijk gebeuren en voor alle aan-
wezigen is het steeds weer een ontroerend moment. 
De pelgrims onder ons die in de loop van 2009 op 
tocht vertrekken, worden, in een verzorgde religi-
euze viering in de abdijkerk van Tongerlo, op weg 
gezonden: ‘ga nu, en bid voor ons in Compostela’. 
Na de viering gaat het naar het nabijgelegen Spor-
tacentrum waar een warme maaltijd wacht. In de 
namiddag geven wij het woord aan Eric Vanhooren 
die ons over zijn pelgrimstocht per fiets naar Rome 
komt vertellen.

Programma
 – 09.00 uur (vanaf) verwelkoming en koffie
 – 10.00 uur pelgrimszegen in de abdijkerk
 – 10.45 uur naar het Sportacentrum
 – 11.00 uur vergadering
 – 12.30 uur middagmaal
 – 14.00 uur Eric Vanhooren “Pelgrimeren naar 

Rome”
 – 16.30 uur einde

Praktisch 
Deelname aan de pelgrimszegen is gratis. De 
warme maaltijd ’s middags kost  € 15,00.
Tijdige inschrijving is noodzakelijk (zie formulier). 
Om organisatorische redenen worden de inschrij-
vingen definitief afgesloten op 14 februari 2009.
Reisweg vanuit Antwerpen:

 – E 313 afrit 22
 – N152 via Olen, Voortkapel
 – voorbij Carrefour LINKS Tongerlo
 – wegwijzers “Abdij Tongerlo”

Reisweg vanuit de richting Hasselt
 – E313 afrit 23
 – N19 naar Westerlo
 – aan grote dancing (na ongeveer 1 km) rechtsaf 

naar Tongerlo
 – wegwijzers abdij Tongerlo.

Vanuit de andere richtingen
 – E 314 afrit 22 (Aarschot)
 – N19 over Herselt naar Westerlo
 – Wegwijzers abdij Tongerlo.

Regio Westhoek – Quiz 13-3-2009

De werkgroep ‘Westhoek’ organiseert op vrijdag 13 
maart 2009 om 19.30 uur in Diksmuide een gratis 
Santiagoquiz. Dit evenement heeft plaats in het-
zelfde zaaltje van het Wit-Gele Kruis in Diksmuide 
(Stovestraat 2) waar op 6 mei 2008 de startvergade-
ring plaatsvond. Die eerste bijeenkomst was een 
succes, want er waren een vijftigtal aanwezigen.
De quizvragen zullen gaan over alles wat met de 
Camino naar Santiago, maar dan ook in de breed-
ste betekenis, te maken heeft. Er zullen vragen zijn 
over historische en legendarische figuren, over 
dorpen en steden in Vlaanderen, Frankrijk, Spanje 
en Portugal, over rivieren, over data en foto’s, over 
voorwerpen en gastronomie die met pelgrimage te 
maken hebben… enz. Ook meerkeuzevragen en 
een praktische proef zijn aan de orde.
Het wordt voor iedere aanwezige een unieke gele-
genheid om de kennis over alles wat met Santiago 
te maken heeft op te frissen of op te krikken, want 
we kunnen er allemaal nog heel wat van opsteken 
en bijleren.
Tevens wordt het voor hen die de camino hebben 
bewandeld of afgefietst een unieke gelegenheid om 
in gezelschap aangename of soms minder aange-
name herinneringen boven te halen. Maar ook zij 
die plannen maken om in een nabije of verre toe-
komst naar Santiago te trekken zijn welkom om 
gratis aan de quiz deel te nemen.
We stellen voor dat we ter plaatse groepjes van vier 
vormen, het wordt dus groepswerk en geen indivi-
dueel denkwerk. Laat je zeker niet afschrikken, het 
is en blijft een aanlokkelijk spel. Natuurlijk worden 
de winnaars met een prijs bedacht, maar uiteinde-
lijk gaat geen enkele deelnemer met lege handen 
naar huis.
Onze regiowerking ‘Westhoek’ is een werkgroep 
zonder inkomsten. Daarom durven wij een beroep 
doen op uw vrijgevigheid. Steun ons die avond met 
een vrijwillige bijdrage die in het Spaans zo mooi 
een “donativo” wordt genoemd.
Aan iedereen hartelijk welkom en mogen de besten 
winnen!!

Let wel:
Inschrijven vóór 8 maart 2009 via e-mail: 
regiowesthoek@compostelagenootschap.be telefo-
nisch: Dino Kesteloot - 09/374 10 14, André Gysel - 
051/51 17 08 
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Regio Brugge

Op zaterdag 21 maart 2009 wandelt regio Brugge 
zowaar de Lente in. En we nodigen gans het 
Genootschap uit daaraan deel te nemen. We stap-
pen samen, langs dromerige paden, van Brugge 
naar Damme, de stad van Tijl Uilenspiegel. Een 
ervaren gids toont er ons de meest pittoreske plekjes 
van dit enig mooie stadje.
Natuurlijk brengen we onze picknick mee voor 
onderweg. 
In de namiddag keren we dan terug naar Brugge 
waar we de Brugse zot van de vriendschap drinken 
in brouwerij “De Halve Maan” op het Walpleintje. 
Al bij al 20 kilometertjes.
We komen samen aan de hoofdingang van het sta-
tion van Brugge (kant van de lokettenzaal) om 10.15 
uur. Vrienden die met de auto komen, kunnen hun 
wagen kwijt in de parking aan het station tegen € 2, 
50 voor een ganse dag.
We vertrekken om 10.30 uur en hopen terug te zijn 
in Brugge rond 16.30 uur.
Liefst inschrijven voor 14 maart 2009 bij Mia en 
Toon Cornelis tel 050 31 48 80 of regiobrugge@
compostelagenootschap.be  
We vragen aan iedereen € 3 mee te brengen.

Infozitting te Neerpelt

Op 4 april 2009 heeft de tweede infodag van het 
werkjaar 2009 plaats in het Provinciaal Centrum 
Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, tel. 
+32 (0)11 80 50 00. Een ervaren panel behandelt 
verschillende aspecten van de pelgrimstocht naar 
Compostela en vragen worden beantwoord.

Praktisch
 – Aanvang om 14.30 uur stipt, einde omstreeks 

17.00 uur
 – Afzonderlijk programma voor voetgangers en 

fietsers.
 – Onze documentatie- en verkoopdienst is aanwe-

zig.
 – Neerpelt is vlot bereikbaar met de wagen (er is 

voldoende parkeergelegenheid ter plaatse) en 
met het openbaar vervoer (zie hieronder)

 – De toegang is gratis.
 – Verplicht vooraf aanmelden bij Toon en Mia 

Cornelis op tel. 050 31 48 80 of via infodagen@
compostelagenootschap.be

Bereikbaarheid met eigen vervoer
 – Vanuit richting Antwerpen (E313)

Afrit 23 Geel en N71 (Ringlaan) volgen via Mol en 
Lommel. Ter hoogte van Overpelt kom je op de 
expresweg N74 die je volgt tot de afrit Neerpelt. In 
Neerpelt de rotonde over, linksaf bij de splitsing en 
eerste straat links. Het Dommelhof ligt aan je lin-
kerzijde en is aangegeven met wegwijzers.

 – Vanuit Brussel-Leuven (E 314)
Afrit 29 Houthalen-Helchteren-Zonhoven, richting 
Eindhoven - Houthalen centrum. N715 tot aan de 
rotonde van Helchteren. Op die rotonde de expres-
weg N74 richting Neerpelt. In Neerpelt afslaan en 
de rotonde over (N790 - Fabrieksstraat). Nu tweede 
straat linksaf en vervolgens eerste straat links. Het 
Dommelhof ligt dan aan je linkerzijde en is aange-
geven met wegwijzers.

Met de trein
Elk uur is er een trein van Antwerpen naar Neer-
pelt. Van Hasselt naar Neerpelt is er eveneens een 
uurdienst maar met overstap in Mol. Van het sta-
tion Neerpelt naar het Dommelhof is een 2 km 
stappen als volgt: bij uitkomen van het station links 
Slagmolenstraat, Dommelbrug over, einde rechtsaf 
Haspershovenstraat, deze tot helemaal ten einde, 
de drukke Koning Albertlaan over aan de rechter-
kant van de rotonde, voorbij het Belgacomgebouw 
(aan rechterhand) Leopoldlaan over en Haag-
doorndijk volgen, de eerste afslag rechts leidt naar 
het Dommelhof (wegwijzers).

Met de bus
Verschillende busverbindingen vanuit Leuven, 
Hasselt, Genk, Mol, Geel…

 Ǚ Verenigingsleven

Werkgroep Hospitaleros

Vergadering Gent 6 december 2008
Met spanning keken we uit naar 6 december ... Sin-
terklaas ! Goed geraden maar er was nog meer aan 
de hand: vergadering van de hospitaleros te Gent. 
Zijn onze hospitaleros niet een beetje Sinterklaas 
voor de pelgrims ??? Ja toch !
Geloof het of niet maar de goede Sint had een mand 
met lekkers klaargezet, een duidelijk bewijs dat 
onze hospitaleros ook bij die heilige man op een 
goed blaadje staan !
We kwamen bijeen in een nieuwe locatie: het Sint-
Barbaracollege, Savaanstraat 33, Gent. Na onze 
kleinschalige start in de cafetaria van het station 
van Antwerpen schakelden we over naar Gent resp. 
in de “Oliver Twist”, het “Café Leffe”en “De Von-
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del”. Het werd allemaal te klein dus nu met z’n allen 
naar ’t college en weer op de “schoolbanken”.
Er werd zelfs een “klasfoto” genomen. Alles verliep 
zeer vlot; de koffie of thee bij aankomst, het verga-
deren, de pauze - “speeltijd van vroeger” - het tijdig 
terug in de klas zitten, het middagmaal en daarna 
de rondleiding op de expo met een brok geschiedenis 
want het college bestaat 175 jaar. Als afsluiter waren 
er lekkere pannenkoeken. Wat een dag !
Speciaal dank aan adjunct-directeur Johan De Rid-
der en Kristien.
Onze werklijst voor 2009 staat op zijn pootjes en om 
iedereen een kans te geven moeten ook nu enkele 
trouwe medewerkers voor één keer op de lijst “tech-
nisch werkloos”. Maar in 2010, een Año Santo, zijn ze 
zeker van een werkperiode – beloofd !
Jammer genoeg moeten een drietal echtparen de 
werking loslaten. Leeftijd en gezondheid laten zo’n 
zware inspanning van 15 à 16 dagen intens werken 
en er ten volle zijn zonder even tot rust te komen, 
niet altijd toe. Wij danken hen van harte en doen 
dit ook in naam van al die pelgrims voor wie zij zich 
gedurende jaren met veel liefde en enthousiasme 
hebben ingezet.
Dank aan: Romain en Jacqueline De Graeve-Robert 
uit Blankenberge, Alfons en Magda Uytterhoeven-
Leenaerts uit Turnhout, André en Magda Van de 
Vijver-Cromheecke uit Maldegem
Ook dank aan de raad van bestuur van het Vlaams 
Compostelagenootschap voor de steun aan onze hos-
pitaleros. Wij beloven ons voort in te zetten langs de 
Camino de Santiago in Los Arcos voor echte pel-
grims onderweg.
Van 1 april tot eind oktober zijn wij in de Albergue 
Municipal “Isaac Santiago” (over het bruggetje en 
achter de Casa de Cultura) te vinden.
6 december 2008. Een dag om nooit te vergeten. Vol-
gend jaar doen we het opnieuw. Zeker weten!
Miet Van Duyse
Voorzitster Hospitalerowerking

Gasten in 2008
1. Spanje 4998
2. Frankrijk 1601
3. Italië 1089
4. Duitsland 805
5. Canada 405
6. USA 302
7. Korea 271
8. België 263 (192 Vlamin-

gen, 71 Walen) 
9. Brazilië 248

10. Groot-Brittannië 223
11. Nederland 204
12. Australië 180
13. Hongarije 168
14. Ierland 164
15. Polen 123
16. Denemarken 119
17. Noorwegen 113
18. Zweden 105
19. Zwitserland 90

Totaal 12088
“Andere” betekent Antillen, Chili, Colombia, 
Cyprus, Dominicaanse republiek, Ecuador, Gibral-
tar, Estland, Griekenland, Guatemala, IJsland, 
India, Kroatië, Liechtenstein, Letland, Malta, 
Marokko, Moldavië, San Marino, Slovakije, Tai-
wan, Turkije, Uruguay.
De drukste tijd was de eerste helft (I) van augustus 
de minste drukke de tweede helft (II) van oktober. 
Het ging als volgt: I augustus 1092, II augustus 1083, 
II juli 1073, I september 1040, I mei 1016, II mei 949, 
I juni en I juli 901, II september 853, II juni 824, II 
april 734, I oktober 492, II maart 446, I april 345, II 
oktober 339.

Lijst van de hospitaleros voor 2009

 – 1-15 april: Gilbert en Lieve De Block-Van der Hey-
den

 – 16-30 april: Gene en Caroline Foley-Kerrebijn
 – 1-15 mei: Eddy en Oswald Kyndt
 – 16-31 mei: Jan en Marie-Josée Eylenbosch-Gijssels
 – 1-15 juni: Dino Kesteloot en Carien Wittevrongel
 – 16-30 juni: Johan en Paula Bouckaert-Desseyn
 – 1-15 juli: Peter en Myriam Adelhof-Brusten
 – 16-31 juli: Albert en Paula Heremans-Vanden-

broek
 – 1-15 augustus: Hilde Van Ingelgom en Magda 

Cumps
 – 16-31 augustus: Koen en Annie Horemans-Ver-

beeck
 – 1-15 september: Johan en Regina Goovaerts-Van 

Gaever
 – 16-30 september: Roger en Rosette Van Rans-

beek-Champagne
 – 1-15 oktober: Rik en Mia Vertongen-Theunissen
 – 16-31 oktober: Herman en Anna Parton-Swillen

Werkgroep Pelgrimspaden bereikt mijlpaal.

Eind 2007 werd de werkgroep “Pelgrimspaden in 
Vlaanderen” opgestart. We zijn nu ruim een jaar ver-
der en de werkgroep heeft ondertussen hard gestu-
deerd, genetwerkt en vooral veel mogelijke wegen 
afgelopen. Nu zijn we zover dat we echte wegen 
gaan implementeren.

20. Finland 68
21. Japan 61
22. Mexico 49
23. Zuid-Afrika 40
24. Tsjechië 39
25. Portugal 39
26. Oostenrijk 37

27. Slovenië 35
28. Nieuw-Zeeland 34
29. Israel 22
30. Argentinië 19
31. Roemenië 15
32. Venezuela 13
33. Andere 146
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Op basis van internationale criteria voor pelgrims -
paden in de 21e eeuw, heeft de werkgroep besloten 
om in 2009 vier pelgrimspaden te implementeren.
Het gaat om de volgende wegen:
De Via Brugensis of Brugse Weg, van Hoeke via 
Brugge naar Doornik. Van hieruit kunnen pel-
grims over de GR122 naar de weg naar Reims. Er 
wordt samengewerkt met het Frans Jacobsgenoot-
schap uit Rijsel
De Via Brabantica of Brabantse Weg, van de 
Nederlandse grens over Antwerpen naar Meche-
len. Een eerste tak leidt van Mechelen naar Brussel. 
Van Brussel kan de pelgrim dan over de GR 126 naar 
Namen. Een tweede tak van de Via Brabantica leidt 
van Mechelen via Leuven naar Tienen, waar de Via 
Brabantica op de Via Monastica uitkomt.
De Via Monastica of Abdijenweg, van Den Bosch 
via de abdijen van Postel, Tongerlo, Averbode, Hey-
lissem en Leffe naar Givet. Van hieruit kunnen 
pelgrims gemakkelijk verder richting Reims. Voor 
het stuk in Nederland wordt samengewerkt met het 
Nederlandse Jacobsgenootschap.
De Via Limburgica of Limburgse Weg, van Maas-
eik via Tongeren en Rutten naar de Via Monastica. 
Onzeker is hier nog het stuk door Wallonië. Bin-
nenkort besluit het Waals Genootschap af zij willen 
samenwerken aan de wegen in Wallonië.
De Via Scaldea of Scheldeweg, van Gent over 
Oudenaarde naar Doornik, wordt voorlopig niet 
geïmplementeerd omdat er onvoldoende vrijwilli-
gers zijn.
De Via Yprensis of Ieperse Weg, van Nieuwpoort 
over Ieper naar Frankrijk, wordt voorlopig niet 
geïmplementeerd omdat er geen voortzetting is in 
Frankrijk.

Ingelogde leden vinden op URL:
w w w. c o m p o s t e l a g e n o o t s c h a p. b e /d e f a u l t .
aspx?id=218  een overzicht van de criteria die zijn 
gebruikt om te bepalen welke pelgrimspaden geïm-
plementeerd worden.
w w w. c o m p o s t e l a g e n o o t s c h a p. b e /d e f a u l t .
aspx?id=215  een schematisch overzicht van de pel-
grimspaden in Vlaanderen en hun inbedding in 
Europa
w w w. c o m p o s t e l a g e n o o t s c h a p. b e /d e f a u l t .
aspx?id=27#Vlaanderen uitvoerige informatie over 
de 4 wegen die gaan geïmplementeerd worden.
In de Hola!-sectie van de Pelgrim van december 
2008 staat uitgelegd hoe leden kunnen inloggen.
Ludo Janssens
Coördinator Werkgroep Pelgrimspaden

Nieuwtjes van de verkoopdienst:

Het aanbod van onze verkoopdienst werd uitge-
breid met vier nieuwe boeken:
Code AR001: “De wegen naar Santiago. De middel-
eeuwse pelgrimsroutes door Frankrijk en Spanje naar 
Santiago de Compostela”  Een prachtig foto- en kijk-
boek van de Engelse fotograaf Derry Brabbs. Meer 
informatie in “De Pelgrim”, nr. 95, blz. 12 en 13. 
Kostprijs € 29,90.
Code AR002: “Santiago de Compostela. Pelgrimage 
naar Santiago de Compostela.”  Een deeltje uit de 
reeks “Historische Routes” van uitgeverij Elmar, 
geschreven door Jan Witte. Een informatief boekje 
dat de geschiedenis en de bouwkunst bespreekt, 
evenals de verschillende routes door Frankrijk en 
Spanje (maar het is geen reisgids!). Kostprijs € 14,95.
Code Gtv052: “Historische weg via Vézelay.”  (Van 
Vézelay tot de Pyreneeën). Velen onder ons ken-
nen deze dubbele, gele map van Monique en Jean-
Charles Chassain voor pelgrims te voet: duidelijke 
wegbeschrijvingen, gedetailleerde kaarten, over-
nachtingsmogelijkheden, winkels. Hetty Lagerweij 
vertaalde deze dubbele map en “Het Nederlands 
Genootschap van Sint Jacob” verzorgt deze uitgave 
(verschenen in juni 2008). Bij ons te koop voor € 30.
Code Gtv053: “Te voet naar Santiago de Compostela.”  
Oorspronkelijk een Spaanse gids voor pelgrims te 
voet, van Paco Nadal, nu in het Nederlands ver-
taald door Marjan Blumer en Josine Stobbe, uit-
gegeven door Elmar met een spiraalband. De gids 
beschrijft zeer gedetailleerd de Camino francés, de 
herbergen onderweg, winkels, Voorzien van mooie 
foto’s en overzichtelijke kaartjes. Kostprijs € 24,50.
De pelgrimtegels van 1998 zijn uitverkocht!

 Ǚ Medegedeeld

Lezing Wilfried Wijn

Op woensdag 18 maart 2009 te 20.00 uur organiseert 
het Onthaal- Info- en Vormingscentrum vzw De 
Pelgrim, Isabellaplein 15a te Scherpenheuvel een 
voordrachts- en gespreksavond over de bedevaart 
naar Santiago de Compostela. Voordrachtgever is 
Wilfried Wijn. Hij zal de geschiedenis, de bloei en 
de aftakeling van de bedevaart behandelen en de 
huidige wereldwijde hernieuwde belangstelling. 
Inlichtingen: pater René Gijbels, tel. 013 35 46 40, 
e-mail onthaalcentrum@scherpenheuvel-info.be.  
Alle belangstellenden zijn welkom.   



Verantwoordelijke uitgever: Hugo Morael, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
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Zoekertjes

Marleen Bastiaansen uit Meerle bij Hoogstraten 
zoekt gezelschap voor een tocht naar Compostela. 
Ze is 50 jaar oud, is getrouwd en heeft 5 kinderen. 
Contact: tel. 03 315 86 19 bastiaansen.marleen@hot-
mail.com 
Marc De Medts zoekt een gezel voor een fietstocht 
naar Compostela. Hij vertrekt eind augustus, na de 
vakantiedrukte. Hij is 62 jaar, mikt op een gemid-
delde van 18 à 20 km/uur en wil eveneens genieten 
van landschappen en monumenten. Contact: Mark 
De Medts, Park ter Kouter 33, 9070 Destelbergen, 
tel. 0479 999 198 of mailen marc.de.medts@skynet.
be
Theophiel Goossens zoekt een tochtgenoot m/v voor 
een voettocht naar Compostela. Hij vertrekt april 
2010 vanuit Diksmuide. Info is eveneens welkom 
theophiel_goossens@hotmail.com 
Gilbert Hellemans vertrekt op 10 mei 2009 te voet van 
Arles op de via Tolosana. Wie heeft met deze weg 
ervaring opgedaan? Alle informatie is welkom. 
Contact globetrotter114@hotmail.com

Gilbert Porrez vertrekt op 1 april vanuit Vézelay naar 
Compostela. Hij zoekt een of meer medepelgrim(s), 
indien mogelijk met ondersteuning van een bezem-
wagen. Tramweg 7, 2820 Bonheiden, tel. 015 33 13 76 
gilbert.porrez@telenet.be
Georges Van Ham zoekt een gezel voor een voettocht 
naar Compostela. Hij vertrekt op 1-4-2009 vanuit 
Scherpenheuvel. Contact: Georges Van Ham, IJzer-
laan 19, 3270 Scherpenheuvel, georges.vanham@
skynet.be 
Karel Van Ginkel uit Mol wil begin augustus vanuit 
Santander naar Compostela. Info omtrent routes, 
refugios en dergelijke is welkom. karel.van.gin-
kel@telenet.be

Interessant op Internet

http://adrienopstap.blogspot.com blog van Adrien 
Gilis uit Lummen
Enkele elektronische adressen van onze 
Zuid-Afrikaanse vrienden-pelgrims: 
http://winterpilgrim.blogspot.com/ 
http://csjofsa.za.org/
http://amawalker.blogspot.com/

INSCHRIJVINGSFORMULIER  

PELGRIMSZEGEN 28-2-2009

Uiterlijk op 14 februari 2009 bij Toon en Mia Cornelis-Lanckriet, Patrijzenweg 19, 8200 Brugge of als bij-
lage bij e-mail naar infodagen@compostelagenootschap.be 

Naam en voornaam: 

Straat en huisnummer: 

Postcode en gemeente Lidnummer  

schrijft in voor de Pelgrimszegen van 28-2-2009 met     personen. 

•	 Zij/hij bestelt      middagmaal / middagmalen en schrijft over       x  € 15 =  €      op
rekening 280-0562003-22 (vanuit het buitenland IBAN:BE 06 280-0562003-22 BIC:GEB A BE BB)

•	 Hij/zij wenst - wensen de pelgrimszegen te ontvangen (naam en voornaam opgeven):

 

Hij/zij wenst –wensen ook een geloofsbrief te ontvangen: JA / NEEN. 
Indien JA zijn volgende gegevens vereist: plaats en datum van vertrek 
(indien juiste datum niet bekend een maand opgeven) en manier van verplaatsing  
(te voet – per fiets – te paard)


