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JAN DE LICHTEWANDELING

VERTREK  parochiehuis ‘De Patro’     
& AANKOMST Fosselstraat 105,  Hekelgem  

LENGTE 6,9 km

WEGEN 4,4 km verharde weg
 2,5 km onverharde weg

TYPE Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

HORECA Café Onder den Toren
 Kerkstraat 105, Hekelgem

Kore en Koffi e, 
 Brusselbaan, 45 Hekelgem 

Sint-Michielskerk
 ‘t Kasteeltje
 Kluiskapel
 Domein Verbrugghen
 De Oude Molen

Vertrekkend vanaf de Patro (volg 101) stap je rechts de Fosselstraat in, even verder neem je links het Kapruintje, 
een smal paadje (volg 101) . Aan het einde gaan we links tot aan de Kerkstraat. Hier ga je rechts (knooppunt 
101, volg 19) en even verder links de Kwezelsweg in (volg 19) die je naar de Brusselbaan brengt. Je volgt die 
drukke baan (volg 19) tot je verder rechts de Moretteweg kan inslaan. (knooppunt 19, volg 17).
Die blij f je rechtdoor volgen tot aan de Terlindenstraat, die je rechts instapt (volg 17) om even verder links (volg 
17) een smal bochtig baantje in te slaan. Beneden aan de Heuvel stappen we eventjes naar links en dan recht-
door naar de Hulstbos. Even verder rechts sla je een veldbaantje in : Noenweideweg (volg 17). Zo kom je in de 
Langestraat. Je volgt die straat even links tot het eerste veldbaantje rechts. Dit is de Kluizeweg (knooppunt 17, 
volg 12) ; die weg brengt je tot aan de Kluiskapel (knooppunt 12). Ga tot aan de Kluiskapel, keer op je stappen 
terug en sla rechts af. We volgen de Kluizerij  tot aan de Hekelgemstraat. (Hier kan je eventueel even naar rechts 
de Hekelgemstraat volgen en links de Vogelenzang nemen; hier woonde L.P. Boon. Je moet dan wel op je 
stappen terugkeren om terug op het parcours van de wandeling te komen). Hier stappen we links bergop tot 
aan huisnummer 139. Hier nemen we de veldbaan rechts (Boekhoutweg) tot aan de Brusselbaan, die steek je 
over; links volgen tot je rechts de eerste veldbaan Eenenberglos kan instappen. Die volg je tot op de T, links de 
Roeksveldrede kan nemen die even verder overgaat in de Romeinse Weg; die blij f je volgen tot even voor je de 
Molenberg bereikt; je slaat hier rechts in (volg 102) tot je aan de T links omhoog stapt tot aan de Molenberg. 
Vanaf hier stap je rechts tot aan de Zwarteberg en neem links bergaf tot aan de Kerkstraat. Hier stap je rechtsaf 
en aan het volgende kruispunt stap je links de Fosselstraat in om zo terug aan de Patro te arriveren.

JAN DE LICHTEWANDELING 

5 2

Jan De Lichte werd op 7 april 1723 in Velzeke (Zottegem) geboren in een gezin waar zowel de moeder 
als de vader uit een marginale omgeving stamden. Amper 25 was hĳ  toen hĳ  op 13 november 1748 
op de Grote Markt van Aalst geradbraakt werd, schuldig bevonden aan talloze inbraken, geweldplegin-
gen, 4 moorden en 2 moordpogingen. Van zĳ n vĳ ftiende tot zĳ n dood was hĳ  de schrik geweest van 
Oost-Vlaanderen dat hĳ  met de leden van zĳ n bende onveilig maakte.  

Deze wandeling brengt ons ook langs de locaties die Louis Paul Boon (1912-1979) koesterde: de 
Kluiskapel, het Kluisbos, het Somergembos……Mits een kleine omweg kunnen we ook naar de 
Vogelenzang wandelen, een klein baantje waar hĳ  in een bescheiden villa woonde, die hĳ  ‘Isengrimus’ 
noemde. L.P. Boon schreef trouwens een boek over Jan De Lichte :‘De bende van Jan De Lichte’.    
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SINT-MICHIELSKERK
De parochiekerk van deelgemeente Hekelgem werd reeds in de 11de eeuw 
vermeld en maakte, samen met de pastorie en de hoeve of Hof ter Saele deel 
uit van het ‘Borgt-complex’. In de feodale tijd was er strijd tussen Vlaanderen 
en Brabant. Daarom liet de hertog Van Brabant een burcht ‘de Saele’ bouwen, 
opgetrokken in Doornikse arduin en omwald. In zijn huidige vorm is de kerk 
het resultaat van verschillende bouwperiodes. Een vierkante Romaanse 
westertoren uit de 12de of begin 13de eeuw, een torenspits met kleine bol 
en met peerspits van 1736. Het zuidertraptorentje werd waarschijnlijk bijge-
bouwd in de loop van de 19de eeuw. In 1977-1978 werd de kerk grondig 
gerestaureerd. De klokkentoren, vroeger belfort genoemd, kreeg een nieuw 
uurwerk. Op Pinkstermaandag is er begankenis ter ere van Sint-Kornelius.

 

’T KASTEELTJE 
Een neoclassicistisch herenhuis gebouwd in 1871, kreeg als bijnaam 
‘’t Kasteeltje’. Het behoorde tot haar dood in 1876 toe aan Johanna 
Benedicta Van Lierde, zus van de priester Franciscus Van Lierde, lid van 
de Oratorianen en verblijvende op het eiland Nordstrand (Sleeswijk-Hol-
stein, Duitsland). Deze laatste schonk het huis aan de abdij Affligem en de 
monniken richtten er in 1877 het Benedictuscollege op, latere tuinbouw-
school. Toen wijlen dokter Romain t’ Kint het huis kocht werd de nieuwe 
benaming: ‘Il Palazetto’ actief.

KLUISKAPEL 
Kapel in de Kluisdreef met geneeskrachtige bron, het ‘Kluizeputteke’, ook 
‘kinderbron’ genoemd (oorsprong van de Hekelgemse borelingen). 
De legende zegt dat de Affligemse monnik Radulphus hier zou gestorven 
zijn. Zijn lichaam zou begraven zijn in de kapel, waar zijn aandenken nog 
steeds levendig is gebleven. De stichting van de kapel wordt toegeschreven 
aan Sint-Ursmarus (einde 7de begin van de 8ste eeuw), die de streek ker-
stende en er meerdere cella bouwde. Het koor van de vroegere kapel is het 
huidige gebouw en dateert van 1758. 
In deze kapel troont het Onze-Lieve-Vrouwebeeld tussen een engelenkrans. 
Het wordt speciaal vereerd tijdens de begankenis met Beloken Pasen en 
in de meimaand. In 1976 werd de Kluizekermis in ere hersteld door de 
‘Vrienden van de Kluis’, die ook het initiatief namen de kapel te herstel-
len (1977).

DOMEIN VERBRUGGHEN   
Heel wat jeugdbewegingen brachten hier kampen door en organiseerden 
tal van activiteiten. Ook de Affligemse Recreatiesporters waren hier actief 
en hadden hun zondagse afspraak om 9u30 met iedereen die wenste te 
sporten of te bewegen. Sinds een paar jaar is het domein in privébezit en 
niet meer vrij toegankelijk.
We vinden er ook de ‘duivelsputten’. Volgens de legende kan men er tot 
vandaag nog soms nog ijselijk geschreeuw horen: hier stond immers de 
galg waaraan al dan niet terecht veroordeelden opgeknoopt werden. Hun 
lijken werden na hun ophanging in de sleuven gegooid, die waren over-
gebleven nadat ook hier de befaamde witte zandsteen ontgonnen werd.

 

DE OUDE MOLEN
De Oude Molen ligt op 74 m hoogte op ‘Hoogboekhout’ en dateert van 
1785. Hij werd gebouwd door Jozef Van Lierde op een plek waar voorheen 
een houten molen stond. In 1942 werd deze stenen molen als monument 
beschermd en tot 1950 werd er gemalen. In 1957-1958 werd hij geres-
taureerd door Dr. Cuvelier en in 1993 opnieuw door de huidige eigenaar 
Dirk Nevens.
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