
VERTREK  parking kerk Hekelgem 
& AANKOMST  

LENGTE 3,8 km

WEGEN 3 km verharde weg
 0,8 km onverharde weg

TYPE geschikt voor rolstoelen en buggy’s
 mits een paar kleine omleidingen 
 (zie routebeschrij ving)  

HORECA Café Onder den Toren, Kerkstraat 105
 Kore & Koffi e, Brusselbaan 45

   

 Heilig Hartkapel
 Onze-Lieve-Vrouw van de Grobbestraat
 Onze-Lieve-Vrouwkapel
 Sint-Antonius van Padua kapelletje
 Onze-Lieve-Vrouw ter Kouter
 Sint-Jozefkapel
 Pastorie van Hekelgem
 Onze-Lieve-Vrouwkapel

Knooppunten :101-19-102-105-103-101

Vanaf de parking  stappen we rechts de Bellestraat in en even verder (op de hoek Café Onder den Toren)  
rechts de Fosselstraat (volg 101). Aan de bushalte steken we het zebrapad over (volg 101) en lopen in het 
Kapruintje of voetweg 51.  Op de T slaan we links de Kapruinweg in (knp 101, volg 102). In de Kerkstraat 
steken we het zebrapad over (knp 101, volg 19). In de Kwezelsweg (volg 19) zien we de fraai gerestaureerde 
Heilig Hartkapel. 
Op de T loopt de wandeling naar rechts (volg 19) en komen op de Brusselbaan. Op de N9 stappen we naar 
links (volg 19) tot de Grobbestsraat (knp 19, volg 102) en komen het meest recente kapelletje tegen. 
(rolstoelgebruikers: blij f de N9 rechtdoor volgen tot links de Molenberg; je komt dan op de kruising van 
de Grobbestraat en de Molenberg. Neem niet de Romeinse weg, maar volg de Molenberg rechtdoor tot de 
O.L.Vrouwkapel). 
We steken de Molenberg over (volg 102)  en stappen naar de Romeinse weg. We slaan linksaf (volg  102). 
De onverharde weg stappen we verder naar beneden (volg 102). Op het einde van de weg gaan we links steil 
omhoog en zien de O.L.Vrouwkapel.  Op de Molenberg stappen we, naar rechts, voorbij  de Oude Molen 
en een kleine kapel. Op de Zwarteberg stappen we naar rechts  (volg 102). Even voorbij  de bocht staat de 
kapel van O.L.V. ter Kouter. Aan (knp 102) gaan we links de Kouterweg in (volg 104). Op het einde komen 
we in de Bellestraat en steken veilig, via de verkeerslichten, over. We stappen even naar rechts en slaan 
links de Diepestraat in. Na 200m slaan we linksaf en komen in de Geukenshage. Aan (knp 105, volg 104) 
en bemerk de St. Jozefkapel aan de rechterkant. Op de T stappen we in de Kasteelstraat even naar rechts 
en slaan, aan huisnr 45, links een wegeltje in. (rolstoelgebruikers: ga in de Kasteelstraat naar links; neem 
even verder rechts de Kruisweg die je op de Pastorij weg brengt)  Op de T gaan we naar links. Aan (knp 103) 
staat de pastorie aan de rechterkant (volg 101).  Even verder staat nog een kapel die deel uitmaakte van de 
Ommegang; we zien de kerk en stappen naar de parking.   
        

    
  

DEVOTIEWANDELING  
KERK HEKELGEM

5 2

11/52

Waarom staan in onze gemeente kapelletjes? Het zijn de stille getuigen van volksdevotie. 
Zij behoren tot ons historisch cultureel en religieus erfgoed. Moge deze wandeling een 
vriendelijke wenk zijn naar mensen van goede wil of vereniging om zich te ontfermen over 
ons patrimonium.      

4.01 km (rond trip)
Totale stijging: 46 m, Totale daling: 46 m

Hoogteverschil 30 m (Hoogte van: 44 m tot 74 m)
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 1 Heilig Hartkapel

 2 Onze-Lieve-Vrouw van de Grobbestraat

 3 Onze-Lieve-Vrouwkapel

 4 Sint-Antonius van Padua kapelletje

 5 Onze-Lieve-Vrouw ter Kouter

 6 Sint-Jozefkapel

 7 Pastorie van Hekelgem

  8 Onze-Lieve-Vrouwkapel 
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OMMEGANG   
Rond en naar de kapellen was er dikwijls een ommegang of een processie. 
De  Kruisdagen, afgeschaft in 1966, was een processie in de velden om 
een geslaagde oogst af te smeken. Deze had plaats drie dagen voor 
O.L.H.-Hemelvaart. Aangezien het een soort boeteprocessie was gingen de 
misdienaars met het Kruis voorop. De pastoor, de onderpastoor en een schare 
gelovigen baden de paternosters, vijf Onze Vaders en vijf maal tien Wees-
gegroeten. Tussendoor werd, in het latijn, de litanie van alle heiligen 
gezongen. Een soortgelijke processie vond plaats in mei op de feestdag van 
de Heilige Marcus maar met een kleinere ommegang rond de kerk.

  

HEILIG HARTKAPEL
     
Deze kapel, recent fraai gerestaureerd, werd in 1929 door het echtpaar 
Theofiel Roseleth-Van Roy gebouwd als dank omdat het gezin goed en 
wel de Groote Oorlog had overleefd. 

ONZE- LIEVE- VROUW 
VAN DE GROBBESTRAAT  
     
We verpozen even bij het meest recente kapelletje van ons dorp. Dermatoloog 
dokter Romain T’ Kint (1944-1993) wenste in zijn laatste levensdag dat er op 
zijn domein een kapel zou gebouwd worden. 
 

ONZE-LIEVE-VROUWKAPEL
     
Enige tijd geleden werd dit bedehuis op een voortreffelijke wijze gerestau-
reerd. Een steen boven de ingangsdeur vertelt ons dat de kapel werd gebouwd 
in 1887 in opdracht van J. Roseleth – A. Schoon. 
Jozef Roseleth (1824 -1902) heeft gedurende dertig jaar deel uitgemaakt 
van het gemeentebestuur van Hekelgem. Hij is twaalf jaar burgemeester 
geweest. Daarna was hij secretaris en later voorzitter van de Kerkfabriek. 
Officieel gekend als Petrus Joseph was hij medestichter van het WZC 
‘Van Lierde’. Door zijn toedoen werd, in 1896, de muziekmaatschappij 
‘De Katholieke Gilde’ gesticht en hij was ook hun erevoorzitter. 

SINT-ANTONIUS VAN PADUAKAPEL
     
Aan huisnummer 45 zien we een nis kapelletje. De vorige eigenaars, 
familie De Smet-Janssens, gaf in 1960 dit kapelletje een plaats om aan 
een belofte te voldoen. Achter het smeedijzeren hekje staat een sierlijk beeldje 
van Sint-Antonius in bruine pij met het kindje Jezus op zijn arm. 
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OLV kapel

Sint-Antonius van Paduakapel 

Kapel OLV-Grobbestraat

ONZE-LIEVE-VROUW TER KOUTER   
Op de eerste dag van de Kruisommegang hield men, komende uit de 
Buykouter hier halt en las men volgende tekst: “Onze-Lieve-Vrouw ter Kouter 
voor onze landen en velden vraag Gods zegen. Hij geve volgens behoefte 
zon en regen”. Dit kapelletje werd, samen met zijn mooi landhuis, in op-
dracht van Maurice Chaumont (1882-1961) gebouwd. Op het einde van 
zijn leven schonk hij het aan de Kerkfabriek. Vooral de familie Christiaens 
ontfermde zich over dit stukje erfgoed. Eerst was het vader Romain, de 
kerkmeester, later zijn zonen maar vooral zijn dochter Emilie. Zijn andere 
dochter Maria, missionaris in Warmbad (Zuid-Afrika) volgde het onderhoud 
op de voet. 
   

SINT-JOZEFKAPELLETJE 
         
Dankzij de huidige eigenaars Meylaerts-De Boom heeft dit kapelletje een 
tweede leven gekregen. Het stond vroeger in de Kasteelstraat rechtover de 
Kruisweg maar werd door de vroegere eigenaar verwaarloosd. Ook dit kleinood 
lag op de weg van de Ommegang. Op de tweede dag stapte men naar de Belle-
kouter. Let op het smeedwerk waar een sierlijk kruis is in verwerkt en de zwarte 
steen die de nis omlijst. 

PASTORIE VAN SINT-MICHIEL 
HEKELGEM
         
In de middeleeuwen stond hier al een huis voor de pastoor. Dit hoorde met de 
kerk en de hoeve bij de burcht. In 1779 werd een nieuwe pastorie gebouwd 
door pastoor de Laddersous. De totale prijs bedroeg toen 6000 gulden. De 
abdij kwam tussen met 4333 gulden en 4 stuiven. Tien jaar later brak de Franse 
Revolutie uit. De kerkelijke goederen werden aangeslagen; de pastoor en de 
onderpastoor weigerden de eed aan de Franse grondwet af te leggen en moes-
ten onderduiken. In 1801 kreeg de geloofsgemeenschap zijn pastorie en tuin 
terug. Het gebouw bleef meer dan 40 jaar onbewoond; het werd verbouwd en 
kreeg aldus de huidige vorm. Enkele jaren geleden werd het gelijkvloers herin-
gericht tot vergaderlokalen voor de kerkgemeenschap en haar verenigingen. 
Deze pastorie is terug een pareltje geworden te midden van een mooi park. 
Omwalde pastorieën zijn zeer zeldzaam in Vlaanderen. 

 

ONZE-LIEVE-VROUWKAPEL
     
Op de derde dag vertrokken de Kruisdagen vanaf de kerk richting de 
Fosselkouter. Dit voormalig ommegangkapelletje heeft ook al een ver-
huizing meegemaakt. Het was aanvankelijk toegewijd aan de Heilige 
Barbara. Het mooie beeldje kreeg een plaats in de pastorie en werd, bij 
de heropbouw van de kapel, vervangen door een Mariabeeldje.  
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Onze-Lieve-Vrouwkapel

 Pastorie  van Sint-Michiel Hekelgem
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Sint-Jozefkapelletje 

OLV ter Kouter

processie Affligem aan de abdij

Heilig Hartkapel


