Afdeling Zenne-Dender
zaterdag 7 juli 2018
Wandelen langs de Via Tenera, een vergeten pad naar Santiago de Compostela
Op zaterdag 7/7/2018 nodigt afdeling Zenne-Dender je hartelijk uit om een stukje van deze
Via Tenera te stappen.
Wij starten onze wandeling echter in Geraardsbergen, waar een gids ons alles vertelt over
het roemrijke verleden van deze bekende stad.
Programma:
9.30 u. - verzamelen aan het station in Geraardsbergen
9.45 u. - vertrek richting Grote Markt via ‘de pelgrimsweg’
10.00 u.- 12.00 u. - stadswandeling met gids in Geraardsbergen (kerk, de muur, Manneken
Pis, stadhuis …)
12.00 u.- 12.30 u. - start 1ste deel van de wandeling (langs Denderpad)
12.30 u.- 13.15 u. - picknick langs de Dender (inclusief gratis drankje) in taverne ‘Het
Bruggenhuis’
13.15 u.- 14.45 u. - start 2de deel van de wandeling
14.45 u.- 15.00 u. - aankomst Hôpital Notre-Dame à la Rose in Lessen
15.15 u.- 17.15 u. - gegidste rondleiding in het prachtige Hôpital Notre-Dame à la Rose
17.15 u.- 17.45 u. - De Ware Jakob
17.45 u.- 18.45 u. - mogelijkheid om een koude vlees- of visschotel te nuttigen
19.00 u.- einde activiteit en via station van Lessen ( +/- 1km) met de trein terug naar
Geraardsbergen
Inschrijvingsprijs per persoon:
€ 15 voor deelname aan de staptocht inclusief de gegidste bezoeken + € 17 voor de
avondmaaltijd (indien gewenst)
Hoe inschrijven?

Inschrijving noodzakelijk vóór 20 juni 2018 !
Mail naar afdelingzennedender@compostelagenootschap.be met vermelding
van aantal personen + naam + adres + telefoonnr. + lidnummer(s) en, indien
van toepassing, gelieve bij je inschrijving duidelijk te vermelden of je een vis- of
een vleesschotel verkiest!

Tegelijk stort je vóór 20 juni 2018 het juiste bedrag op BE16 0017 0228 9574
van het Vlaams Compostelagenootschap, afdeling Zenne-Dender, met
vermelding “Tenera + aantal personen + menukeuze”. Je inschrijving is pas
defnitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
→ De inschrijvingen worden om organisatorische redenen defnitiee
aegesloten op 20 juni 2018. Er wordt geen rekening meer gehouden
met gegadigden die niet betaald hebben op deze aesluitingsdatum.
Betalen zij alsnog nadien, dan wordt hun deelname aanvaard, indien
het praktisch nog mogelijk is.
→ Bij laattijdige annulering worden reeds gedane stortingen niet
terugbetaald, tenzij de aedeling er geen fnanciile schade van

ondervindt. In geval toch tot een terugbetaling overgegaan wordt,
zal een administratieve kost in rekening gebracht worden.
Meer Ineo
Luc De Bolle

- 0473 95 25 85 of op www.compostelagenootschap.be.

Ineo over de avondmaaltijd
Noors vissersbord
Gerookte zalm, gerookte heilbot, garnaaltjes, ansjovis, gestoomde zalm,
sla,tomaat, wortel en selder,eitje, aardappelsalade, mayonaise en cocktailsaus
Koud vleesbord
Runds- en varkensgebraad, kip, rauwe en gekookte ham, sla, tomaat,
komkommer, wortel en selder, aardappelsalade, eitje, mayonaise

(foto Andy Kockaert)
In de middeleeuwen namen de pelgrims van Saint-Jacques de Via Tenera de route van de
Dender, van Dendermonde naar Ath, voordat ze naar Valenciennes en Cambrai in het
noorden van Frankrijk gingen.
Deze route was ooit erg gebruikt. Vandaag verschijnt ze niet meer op de officiële routes. De
vrienden van Saint-Jacques-de-Compostelle wilden deze route in ere herstellen. Een eerste
deel van deze Via Tenera werd officieel heropend op zondag 9 september 2017 en dit ter
gelegenheid van de Open Monumentendagen. Deze wandeling begon in de prachtige kerk
van Saint-Martin in Deux-Acren, om daarna aan te sluiten bij de kerk Saint-Julien d'Ath,
langs het Hôpital Notre-Dame à la Rose en de kapel van de Cavée d'Isières. De kapel van
de Cavée, gewijd aan de Notre-Dame, is bekend sinds de 15e eeuw en herbergt nog steeds
verschillende beelden van het einde van de middeleeuwen. Tijdens het weekend van de
Open Monumentendagen in september 2017 kon men een tentoonstelling bijwonen die de
bedevaart van Saint-Jacques uitbeeldde.
Een bronzen schelp in Lessines (Lessen)

(foto Eric Steffens)

In Lessines (Lessen) werd een bronzen schelp ingehuldigd voor de ingang van de Hôpital
Notre-Dame à la Rose in aanwezigheid van curator Raphaël Debruyn en de Spaanse
ambassadeur in Spanje en zijne excellentie Cecilia Yuste Rojas.
Een beeldje dat Saint-Jacques vertegenwoordigt, is ook onthuld in het klooster van de
Hôpital Notre-Dame à la Rose. Lessines is de eerste Franstalige stad aan de Via Tenera en
het was in het Hôpital Notre-Dame à la Rose dat pelgrims hun eerste stempel in het Frans
op hun geloofsbrieven kregen. (Bron: Eric Steffens, Flandre Info)

