INFODAG voor kandidaat-pelgrims
GENK, zaterdag 18 januari 2020
Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Compostela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht?
Een avontuur? Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Van waar vertrekken? Langs welke weg?
Hoe zal ik een bed vinden onderweg? Rugzak? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Hoeveel zal me dat kosten? Hoe bereid ik mij voor? En het thuisfront?
Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan de kandidaat-pelgrim
een deugdelijk antwoord te bieden.
Onze pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie.

Programma
10.00 u. – Een warm onthaal en registratie.
10.30 u. – Verwelkoming.
10.35 u. – verloop van de dag, voorstelling afdeling.
10.45 u. – Presentatie: ‘Op weg naar Santiago’.
11.30 u. – Presentatie: ‘Een ervaren pelgrim vertelt’.
12.15 u. – Lunch met meegebrachte picknick. Drank ter plaatse te verkrijgen.
13.15 u. – Presentatie: ‘De tocht in de praktijk’. Aparte sessies voor stappers en
fietsers.
 14.15 u. – Pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden
In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit aan diverse thematafels.
 We ronden af rond 17.00 u.








Onze ledendienst en pelgrimswinkel zijn uiteraard ook aanwezig.
Alle nodige gidsen kan je ter plaatse kopen in onze pelgrimswinkel.

Locatie
Het stadhuis van Genk is zeer goed bereikbaar:






Per trein. Het station van Genk is op 50 meter en heeft om het uur rechtstreekse
verbindingen met Hasselt, Brussel …
Per bus. Vanuit Hasselt, Maastricht en Noord-Limburg met stopplaats aan het station. Van
daar moet je enkel nog de Europalaan oversteken en het stadhuis is al in zicht.
Met de wagen. Vanuit de richting Antwerpen volg je de autosnelweg E313 richting Hasselt
tot in Lummen. In Lummen volg je de A2/E314 richting Genk-Aken. Vanuit de richting Brussel
volg je de A2/E314 richting Lummen-Genk-Aken. Neem afrit 31 Genk-Centrum en volg de
N76 tot aan de tweede verkeerslichten. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid
van het stadhuis. Gratis parkeren kan bij de Limburghal (Jaarbeurslaan 6). Opgelet: vergeet
niet de Europese parkeerkaart achter je voorruit te leggen als je parkeert in de
Jaarbeurslaan!
Het stadhuis is gelegen in een voetgangerszone.

