
Kapelletjeswandeling/-fietstocht 

doorheen de Pastorale Eenheid Emmaüs Kuurne 

Meimaand 2020 

 

 

 

Voor mensen die:  

 willen bidden in de Mariamaand 

 wat meer te weten willen komen over Mariakapelletjes in de omgeving  

 eens op ontdekking willen buiten hun eigen straat 

 niet meer weten waarheen gewandeld/gefietst in deze tijd 
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In deze bundel vind je: 
 

 drie wandelingen langs telkens vijf kapelletjes - afstand: 5 à 6 km - blz. 3 
 één fietstocht langs vijftien kapelletjes - afstand 16 km -  blz. 6 
 de vijf blijde mysteries met bijhorende gebedsintenties - blz. 8 
 gebedsteksten - blz. 9 
 Marialiederen (met QR-code naar YouTube) - blz. 10 
 kapelweetjes met adres kapel - blz. 12 

 
 
 

Maak je keuze: 
 
Deze bundel biedt heel wat mogelijkheden om de meimaand niet onopgemerkt voorbij te laten 
gaan. Wat je gebruikt vanuit deze bundel en hoe je zaken combineert, is volledig vrij. Hieronder 
vind je slechts enkele suggesties, maar ieder kan zijn eigen tocht samenstellen. 
 

 Je kiest één van de drie wandelingen. Bij elk kapelletje stop je, lees je één van de blijde 
mysteries, een gebedsintentie en bid je een Weesgegroet. 

 Je kiest één van de drie wandelingen en je stopt enkel bij die kapelletjes waarover je 
informatie vindt bij de “kapelweetjes”. 

 Je kiest één van de drie wandelingen. Bij elk kapelletje bid je een Weesgegroet en zing of 
beluister je een Marialied (via QR-code). 

 Je beperkt je tot twee of drie kapelletjes bij jou in de buurt en bidt er een gebed. 
 Na elke gebedsintentie bid je een Weesgegroet en een Onzevader of tien 

Weesgegroeten en afsluiten met een Onzevader. Je kan ook bidden tijdens het 
onderweg zijn naar het volgende kapelletje. 

 Je kiest de fietstocht en je stopt aan vijf kapelletjes om een blijde mysterie te lezen en een 
Weesgegroet te bidden. 

 Je kiest de fietstocht en je stopt enkel bij die kapelletjes waarover je informatie vindt bij de 
“kapelweetjes” en bidt één van de aangeboden gebeden. 

 
 
 

Kies je weg: 
 
De wegbeschrijvingen starten telkens aan een kerk, maar het startpunt van je tocht is vrij te 
kiezen (suggestie: kapelletje het dichtst bij je woning). Sowieso wandel of fiets je in een lus. 
De aangeduide weg op het plannetje en in de wegbeschrijving is niet de meest panoramische, 
maar wel de kortste. Voel je vrij om de afstanden tussen de kapelletjes via eigen favoriete kerk-,  
sluip- of omwegen te maken. 
Alle kapellen krijgen in de wegbeschrijving een nummer, zodat je die gemakkelijk bij de 
kapelweetjes kan terugvinden. Staat er ook een sterretje bij, is er extra info voorzien. 
 

 

Gelieve je bij deze wandeling/fietstocht aan de geldende coronamaatregelen te 
houden. Dank om voor elkaar te zorgen! 
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Kapelwandeling Sint-Michiel (5,5 km) 

 

Verlaat het Marktplein van Kuurne via de Lt. Gen. Gérardstraat en vervolg de Harelbeeksestraat;   

links de Beemdenlaan in;   daarna rechtdoor tot aan de Weidenstraat;   naar rechts en op het 

einde nogmaals naar rechts tot je aan de *wijkkapel van de Leiehoek (11) komt;   keer terug via 

de Steenovenstraat tot aan de Bavikhoofsestraat;   neem rechts en aan het rondpunt naar links, 

de Abelenstraat in tot aan de zijgevelkapel (12) naast huisnr. 32;   vervolg de Abelenstraat en 

aan het eerste rondpunt naar links, de Hulstsestraat in;   rechts de wijk van Spijker en Schardauw 

ingaan; op het einde van de weg staat de kapel van de Seizoenswijk (13);   neem links de 

Seizoensweg tot aan de Koning Boudewijnstraat;   draai links in tot op het einde van de straat;   

naar rechts en onmiddellijk weer rechts indraaien in de Kattestraat;   eerste straat links en eerste 

rechts, de Boomgaardstraat in;   rechts de Kouterstraat in tot aan de Kasteelstraat; draai schuin 

links in tot aan de *kapel bij huisnr. 18 (14);   ga verder in de Kasteelstraat en sla links de Veldm. 

Montgomerystraat in;   rechts de Boomgaardstraat in;   150 m voorbij de Beukenlaan (aan de 

linkerkant) draai je links een voetweg in ter hoogte van garages;   de voetweg brengt je naar de 

*kapel aan ’t Erf (15);   laat het hoge flatgebouw aan je linkerkant liggen en stap de Hoevedreef 

in;   blijf volgen tot op het einde van de Gasthuisstraat;   steek de Gen. Eisenhowerstraat over en 

ga via de Koningin Elisabethstraat naar het Markplein;   breng gerust een bezoekje aan de St.-

Michielskerk waar het Mariabeeld deze maand een bijzondere plaats krijgt.  
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Kapelwandeling Sint-Pieter (6 km) 

 

*Weekkapel St.-Pieterskerk (6) Parkwijk;   Brugsesteenweg oversteken aan voetgangerslichten;   

voetwegje langs Pienterschool;   rechts St.-Pietersstraat in;   volgen tot aan de *Haantjesstraat nr. 

41 (7) (in flauwe bocht links);   terugkeren in de St.-Pietersstraat;   rechts Stokerijstraat in tot aan 

St.-Katriensteenweg;   weg oversteken en links fietspad op tot *kapel ter hoogte van 

huisnummer 61 (8);   St.-Katriensteenweg blijven volgen tot aan de lichten van de 

Brugsesteenweg;   oversteken en links indraaien op de Brugsesteenweg, rechts de 

Burgemeester Decoenestraat in tot *kapel op de hoek met Lijstergalm (9);   rechts Lijstergalm in 

tot aan Lijsternest;   links indraaien en op einde de zigzag voetweg volgen tot aan de Koning 

Boudewijnstraat;   rechts indraaien tot aan *Putjes Kapel (10) aan huisnummer 105;   terugkeren 

in de Boudewijnstraat en dan links de Papaverstraat in;   op einde naar rechts richting St.-

Pieterskerk 
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Kapelwandeling Sint-Katharina (5,2 km) 

 

*Buitenkapel naast de ingang van de St.-Katharinakerk (1) St.-Katrienplein;   steek de straat over 

en ga de Sint-Katharinastraat in;   volg tot je rechts, ter hoogte van de Magerstraat, aan de 

*kapel van O.L.V. van 7 weeën komt (2);   dwars de Sint-Katharinastraat en ga verder in de 

Magerstraat;   links de Aardbeziënstraat in; hou links aan en vervolg in de Groenestraat tot aan 

de *kapel Wilgenhof (3) net voor spoorweg;   ga ook eens rond de kapel en ontdek enkele 

poëtische plaatsjes;   vervolg je weg en draai rechts de Izegemsestraat in tot aan de *kapel ter 

hoogte van huisnummer 373 (4) (firma Pyfferoen);   dwars de straat en keer 100 m op je 

stappen terug;   neem rechts het fietspad ter hoogte van de pyloon en volg dat tot je aan de 

Sint-Katriensteenweg komt;   draai links in en vervolg je weg tot aan de *kapel ter 

nagedachtenis van Paulus Goethals (5);   ga verder tot het einde van de Sint-Katriensteenweg;   

sla rechts in zodat je aan de kerk uitkomt.  
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Kapelletjesfietstocht (16 km) 
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Verlaat het Marktplein van Kuurne via de Lt. Gen. Gérardstraat en vervolg de Harelbeeksestraat;   

links de Beemdenlaan in;   daarna rechtdoor tot aan de Weidenstraat;   naar rechts en op het 

einde nogmaals naar rechts tot je aan de *wijkkapel van de Leiehoek (11) komt;   keer terug via 

de Steenovenstraat tot aan de Bavikhoofsestraat;   neem rechts en aan het rondpunt naar links, 

de Abelenstraat in tot aan de zijgevelkapel (12) naast huisnr. 32;   vervolg de Abelenstraat en 

aan het eerste rondpunt naar links, de Hulstsestraat in;   rechts de wijk van Spijker en Schardauw 

ingaan; op het einde van de weg staat de kapel van de Seizoenswijk (13);   neem links de 

Seizoensweg tot aan de Koning Boudewijnstraat;   rechts indraaien tot aan *Putjes Kapel (10) 

aan huisnummer 105;   vervolg je weg in de Boudewijnstraat en dan links het voetwegje in en 

zigzag volgen tot in Lijsternest;   op einde naar rechts, Lijstergalm, tot de *kapel op de hoek met 

de Burgemeester Decoenestraat (9);   vervolg je weg richting St.-Pieterskerk;   *weekkapel St.-

Pieterskerk (6) Parkwijk;   Brugsesteenweg oversteken aan voetgangerslichten (! staat anders op 

plannetje aangeduid);   voetwegje langs Pienterschool;   rechts St.-Pietersstraat in;   volgen tot 

aan de *Haantjesstraat nr. 41 (7) (in flauwe bocht links);   terugkeren in de St.-Pietersstraat;   

rechts Pieter Vinckestraat in tot aan St.-Katriensteenweg;   draai rechts in en vervolg je weg tot 

aan de *kapel ter nagedachtenis van Paulus Goethals (5);   ga verder tot het einde van de Sint-

Katriensteenweg;   sla rechts in zodat je aan de kerk uitkomt;   *buitenkapel naast de ingang van 

de St.-Katharinakerk (1) St.-Katrienplein;   steek de straat over en ga de Sint-Katharinastraat in;   

volg tot je rechts, ter hoogte van de Magerstraat, aan de *kapel van O.L.V. van 7 weeën komt 

(2);   dwars de Sint-Katharinastraat en ga verder in de Magerstraat;   links de Aardbeziënstraat in; 

hou links aan en vervolg in de Groenestraat tot aan de *kapel Wilgenhof (3) net voor spoorweg;   

ga ook eens rond de kapel en ontdek enkele poëtische plaatsjes;   vervolg je weg en draai rechts 

de Izegemsestraat in tot aan de *kapel ter hoogte van huisnummer 373 (4) (firma Pyfferoen);   

dwars de straat en keer 100 m op je stappen terug;   neem rechts het fietspad ter hoogte van de 

pyloon en volg dat tot je aan de Sint-Katriensteenweg komt;   ga rechts het fietspad op tot aan 

de *kapel ter hoogte van huisnummer 61 (8);   St.-Katriensteenweg blijven volgen tot aan de 

lichten van de Brugsesteenweg;   oversteken en ga rechtdoor de Kattestraat in;   sla rechts de 

Kasteelstraat in tot aan de *kapel bij huisnr. 18 (14);   ga verder in de Kasteelstraat en sla links de 

Veldm. Montgomerystraat in;   rechts de Boomgaardstraat in;  150 m voorbij de Beukenlaan 

(aan de linkerkant) draai je links een voetweg in ter hoogte van garages;   de voetweg brengt je 

naar de *kapel aan ’t Erf (15);   laat het hoge flatgebouw aan je linkerkant liggen en stap de 

Hoevedreef in;   blijf volgen tot op het einde van de Gasthuisstraat;   steek de Gen. 

Eisenhowerstraat over en ga via de Koningin Elisabethstraat naar het Markplein; breng gerust 

een bezoekje aan de St.-Michielskerk waar het Mariabeeld deze maand een bijzondere plaats 

krijgt.  
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De vijf blijde mysteries met gebedsintenties 
 
1) Eerste blijde mysterie: De boodschap aan Maria 
God is mens geworden in de Maagd Maria. Hij kwam tot ons. Maar Hij vraagt of wij hem willen 
aanvaarden en met Hem willen meewerken. Maria heeft ‘ja’ gezegd in pure ontvankelijkheid. 
Wij mogen Maria tot voorbeeld nemen 
 
Intentie: Bidden wij omwille van Maria, moeder van Jezus  voor alle moeders  die in hun zorg en 
toewijding, meer dan wie ook, beeld zijn van God die liefde is. Dat zij elke dag voldoening 
vinden in hun opdracht. 
 
2) Tweede blijde mysterie: Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth 
Maria gaat met spoed naar Elisabeth om zich ten dienste te stellen en haar nicht te laten delen 
in haar vreugde. Twee begenadigde moeders ontmoeten elkaar, groot in eenvoud en geloof. 
 
Intentie: Dagelijks moeten we ondervinden hoe broos het leven is, wij bidden voor allen die 
gestorven zijn, voor allen die ons zeer dierbaar waren, familie, vrienden. We gedenken hun 
naam, hun liefde en vriendschap voor ons. Maria wij bidden u, dat zij die hun genegenheid en 
liefde moeten missen niet blijven steken in hun verdriet, maar dat zij mensen van God mogen 
ontmoeten, mensen die er zijn voor hen, die weer zon brengen in hun leven.  
 
3) Derde blijde mysterie: De geboorte van Jezus 
Jezus, de zoon van God, komt in geringheid en armoede tussen de mensen. Het zijn de kleinen, 
de eenvoudigen van hart, de herders die Hem het eerst als hun Messias en redder herkennen . 
 
Intentie: Maria, Gij die de pijn van zijn dood hebt doorstaan, zoals Gij iedere pijn van mensen 
meedraagt in uw hart en daarom ook onze geestelijke moeder zijt. Wij bidden tot u, voor alle 
kinderen, eerste communiekantjes en vormelingen. Dat zij onder de mensen vriendschap en 
liefde mogen ondervinden, om gelovig en vertrouwvol de toekomst in te gaan.  
 
4) Vierde blijde mysterie: De opdracht van Jezus in de tempel 
“Zie dit kind is bestemd tot... teken van tegenspraak... en ook uw ziel zal door een zwaard 
worden doorboord”( Luc.2 22-40).  
 
Intentie: Maria, wij bidden om vrede, in de wereld, in onze huisgezinnen, op het werk, in onze 
buurt,  om vrede in ons hart. Met u bidden we voor alle zieke en beproefde mensen waar ook,  
wil ook hen zegenen die zorgend nabij zijn. 
 
5) Vijfde blijde mysterie: het terugvinden van Jezus in de tempel 
Maria, gij leeft voor altijd in God. Gods glorie is uw deel omwille van Jezus, uw Zoon. Beweeg 
ons opdat vreugde ons vervult omwille van Jezus uit u geboren. 
 
Intentie: Maria, Moeder van de kerk, Moeder van de Heer en onze Moeder, spreek in de Kerk uw 
ja-woord verder. Maria, wij bidden voor onze Pastorale Eenheid Emmaüs, opdat er onder ons 
altijd mensen mogen zijn die zich ten dienste stellen van het Evangelie en het heil van onze 
medemensen.  
Lieve Moeder, wij maken het nog even stil in ons hart, en leggen u onze eigen intentie voor.  
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Gebedsteksten 
 

Wees gegroet, Maria, 
vol van genade. 
De Heer is met U, 
gezegend zijt Gij boven alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, 
Jezus. 
Heilige Maria, Moeder Gods, 
bid voor ons, 
arme zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
 
 
Moeder Maria,  
in vertrouwen zijn wij bij U gekomen. 
Wij vragen uw voorspraak bij de Heer. 
Kijk genadig neer op ons 
en blijf voor ons bidden, 
ook als wij geen woorden vinden, 
of als wij ontgoocheld of verbitterd zijn. 
Blijf het kloppende hart  
van moederlijke liefde 
voor ons allen,  
jong en oud, groot en klein. 
Wijs ons wegen van onderlinge liefde,  
respect en verdraagzaamheid. 
Wees onze hemelse tussenpersoon.  
Dat vragen wij U voor nu en alle dagen. 
 
 
Wees gegroet Maria, 
moeder van God, 
moeder van de Kerk en van alle mensen, 
wil voor ons een gids en voorbeeld zijn. 
Bevestig ons in het geloof 
dat God ook vandaag 
arme en kleine mensen bevrijdt 
en ze blij en groot maakt. 
Bid met ons mee 
om de gave van Gods Geest 
in goede en kwade dagen. 
Zeg ons elke dag opnieuw : 
"Doe maar wat Hij u zeggen zal". 
Dan zullen wij naar Jezus' woord en leven 
God beminnen, de naaste liefhebben 
en dienstbaar zijn aan Kerk en wereld.  

Bid voor ons Maria 
Wij die onderweg zijn, 
met onze zorgen, met zwarte ogen 
voor wat komen gaat. 
Bid met ons 
dat wij een eind met jou kunnen meegaan, 
om de weg van Jezus te volgen 
Om God in ons zijn leven te laten leiden, 
dat wij van onze toekomst meer feest, 
meer écht leven kunnen maken 
meer dan dood en ellende, 
oorlog en gevaar. 
(J. van den Bergh) 
 
 
Bedankt Maria 
dat je “ja” hebt gezegd 
terwijl je voelde dat er veel 
van je werd gevraagd. 
Bedankt Maria 
dat je “ja” hebt gezegd 
en je zo tot dienstmeisje 
hebt willen maken van God. 
Bedankt Maria 
dat je “ja” hebt gezegd 
en zo hebt gekozen 
voor de bedoelingen van God. 
Wij vragen je : 
help ons ook “ja” te zeggen 
want jouw verhaal is ons verhaal 
omdat ook wij in het kleine leven van elke 
dag 
de wereld mogen en moeten verlossen 
in naam van Uw zoon Jezus. 
 
 
Tot U nemen wij onze toevlucht: 
wees onze bescherming, 
heilige Moeder van God, 
wijs onze gebeden niet af als wij in nood 
zijn, 
maar verlos ons uit alle gevaren, 
Gij, glorierijke en gezegende Maagd
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Marialiederen 
 

Liefde gaf u duizend namen, 
groot en edel, schoon en zoet, 
maar geen een die ’t hart der 
Vlamen 
even hoog verblijden doet 
als de naam, o Moedermaagd, 
die gij in ons landje draagt, 
schoner klinkt hij dan al d’ anderen : 
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen ( 2x) 
 
Waar men ga langs Vlaamse wegen  
Oude hoeve, huis of tronk,  
Komt men U, Maria, tegen,  
Staat Uw beeltenis te pronk  
Lacht ons toe uit lindegroen  
Bloemenkrans of blij festoen  
Moge 't nimmer hier verand'ren  
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis) 
 
Blijf in 't Vlaamse herte tronen  
Als de hoogste koningin  
Als de beste moeder wonen  
In elk Vlaamse huisgezin  
Sta ons bij in alle nood, Nu en in het uur der 
dood  
Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren  
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis) 
 
 
 
 
Lief Vrouwke, 
ik kom niet om te bidden  
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te geven.  
Niets te vragen deze dag. 
Ik bezit alleen de grote vreugde  
dat ik U bekijken mag (2x) 
 
Lief Vrouwke, 
ik kom niet om te spreken,  
maar om een poos bij u te zijn. 
ik heb u niets te zeggen,  
niets te bieden, deze dag. 
Bewaar in mij de grote vreugde  
dat ik u beminnen mag. (2x) 
 
 

O Maria, die daar staat   
Gij zijt goed en ik ben kwaad 
Wilt gij mijn arme ziele 
gedenken 
'k Zal u een Ave Maria schenken 
Ave, Maria 
Ave, Ave Marie 
 
O Maria, gij die weet 
dat mijn hert u is besteed 
 
Wilt gij mijn arme ziele gedenken 
'k Zal u een Ave Maria schenken 
Ave, Maria 
Ave, Ave Marie 
 
O Maria, die mij ziet 
Gij hebt alles en ik niet 
 
Wilt gij mijn arme ziele gedenken 
'k Zal u een Ave Maria schenken 
Ave, Maria 
Ave, Ave Marie 
 
O Maria, in uw schoot 
ligt mijn hert van deugden bloot 
 
Wilt gij mijn arme ziele gedenken 
'k Zal u een Ave Maria schenken 
Ave, Maria 
Ave, Ave Marie 
 
O Maria, overluid 
spreek ik mijn beloften uit 
 
Wilt gij mijn arme ziele gedenken 
'k Zal u een Ave Maria schenken 
Ave, Maria 
Ave, Ave Marie 
 
O Maria, in den strijd 
toon dat gij mijn moeder zijt 
 
Wilt gij mijn arme ziele gedenken 
'k Zal u een Ave Maria schenken 
Ave, Maria 
Ave, Ave Marie 
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Refr. Mijn hart zingt voor de Heer: 
Magnificat!  
Mijn God is mij genadig,  
mijn vreugde overdadig;  
en ieder prijst mij zalig:  
Magnificat!  
Mijn hart zingt voor de Heer:  
Magnificat. 
 
1. Welwillend zag mijn Redder  
naar zijn geringe dienares,  
voltrok aan mij zijn wonder.  
Heilig is zijn Naam. 
 
2. Hij is de trouwe Helper  
van wie voor Hem gewillig is,  
maar wie hooghartig leven,  
wijst Hij van zich af. 
 
3. Zijn volk was Hij indachtig,  
vol deernis jegens Israël,  
getrouw aan zijn gelofte.  
Eeuwig duurt zijn heil. 
 
 
 
Hoge Vrouwe in de hemel,  
's Heren Moeder, reine Maagd.  
Hoor het volk der Lage Landen,  
dat U ned'rig bijstand vraagt.  
't Heeft al oude adelbrieven,  
van zijn godsvrucht, deugd en eer.  
Wil, zo smeken wij U, Vrouwe,  
voor ons bidden bij de Heer. 
 
Refr. Lieve Vrouwe in de hemel,  
die der Vlamen Moeder zijt,  
Red Uw volk uit diepe noden,  
maak het tot de deugd bereid. 
 
Lieve Vrouwe, zo was Vlaand'ren,  
hoofs, eenvoudig en devoot.  
Kersten van geloof en zeden,  
bleef het in zijn hoogste nood.  
't Bouwd' U tempels en kapellen,  
van de zee tot in de hei;  
't Schilderd' U in pracht van kleuren,  
't zong U lied'ren in de mei !  

Refr. 
Wij begroeten U,   
Maria vol genade. 
Stralend als de zon, 
een hemelkoningin. 
Sterren zijn uw kroon 
en de maan is u een troon. 
U draagt de Dageraad: 
door u schenkt God zijn Zoon. 
 
1. Nieuwe Eva, Maria, 
bron van vreugde voor God. 
U heeft Jezus gedragen, 
de Redder die verlost. 
U ontsluit ons de poorten 
van het aards paradijs, 
ga ons voor op de weg, 
Maria, Morgenster. 
 
2. Trouwe moeder Maria, 
toen uw Zoon voor ons leed, 
zag uw blik in vertrouwen 
zijn kruis dat leven geeft, 
zag u hoe uit de zijde 
van uw stervende Zoon, 
bloed en water bevrijdt 
van zonde en van dood. 
 
3. Troost en vreugde van Eva, 
die de hemel verblijdt, 
en de scharen der eng'len 
in schoonheid overstijgt, 
troost en vreugde der mensen, 
u ontving in uw schoot 
God, het levende Woord, 
Maria, bron van hoop. 
 
4. Hart, bewaard voor de zonden, 
dochter, moeder en maagd, 
die in ziel en in lichaam 
de hemel binnengaat. 
Koningin van de wereld, 
koningin van 't heelal, 
die haar kinderen eens 
bij God ontvangen zal. 
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Kapelweetjes 
 
 
1) Mariakapel buiten aan de kerk van Sint-Katharina, Sint-Katrienplein, Kuurne 

“Deze kapel aan de Sint-Catharinakerk werd op 7 september 1944 gebouwd wegens de 

voorspoedige bevrijding van het land. Het werd bekostigd met giften van de parochianen.” 

(Cuerna). 

 

2) Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de 7 weeën, hoek Sint-Katharinastraat-Magerstraat, Heule 

Eclectische wegkapel opgericht in 1901 door E.H. Vandenbulcke op grond geschonken door de 

familie Vandenberghe. Binnenin vinden we op ingewerkte panelen de afbeelding van de zeven 

smarten. (Onroer. Erfgoed) 

 

3) Kapel Wilgenhof, Groenestraat 41, Heule 

Staat naast de hoeve Het Wilgenhof nummer 41, vlak naast de spoorweg. 

 

4) Kapel ’t Goed de Magerebeke, nu aan firma Pyfferoen, Izegemsestraat 373 , Heule 

Hier stond vroeger de hoeve genaamd 't Goed de Magerebeke, waar de naam verwees naar de 

beek die ten zuiden van het erf liep. De oudste vermelding gaat terug tot 1603. De site wordt 

aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1843) met grosso 

modo gelijke opstelling. Aan de oorspronkelijke oostelijke erfoprit stond er een kapelletje van 

1921 cf. datumsteen. Recent werd de hoeve afgebroken en nu is er de firma Pyfferoen 

gevestigd. Het kapelletje werd mooi behouden. (info Onroer.Erfgoed) 

 

5) Kapel ter nagedachtenis van Paulus Goethals, aan Sint-Katriensteenweg 162, Kuurne 

Onze-Lieve-Vrouwkapel van ca. 1837, opgericht voor Paulus Goethals, zendeling te India cf. 

inscriptie boogveld: "KAPEL OPGERICHT - ALS EEUWIGE GEHEUGENIS VAN - PAULUS 

GOETHALS - AARTSBISSCHOP APOSTELYKEN VICARIS- IN WEST-BENGALIË - BID VOOR ZYNE 

ALLERGEWICHTIGSTE - ZENDING". 

 

6) Weekkapel Sint-Pieterskerk, Parkwijk, Kuurne 

De doopkapel van de kerk werd in 1982 omgevormd tot week-winterkapel. Het Onze-Lieve-

Vrouw-Ter-Hulp-beeldje in deze kapel is in oorsprong afkomstig uit "Putjes Kapelleke" in de 

Koning Boudewijnstraat. In 1974 werd echter het beeldje uit de kapel gestolen. De dief had het 

al snel kunnen doorverkopen, maar werd uiteindelijk toch gesnapt. Het beeldje was erg 

beschadigd en werd door Gerard Fenaux gerestaureerd. Sinds 1975 is het eigendom van de 

Sint-Pieterskerk en prijkt het in de weekkapel. 
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7) Muurkapel aan Haantjesstraat 41, Kuurne 

In de volksmond bekend als Langsweirdts Kapelletje.  Reeds heel lang stond op deze plaats een 

eenvoudig veldkapelletje: een houten bakje  op een paaltje dat werd onderhouden door de 

familie Delaere. Later werd het een metalen bakje. Het kapelletje dat er nu staat werd 

ingebouwd in de tuinmuur van het nieuw gebouwde huis. 

 

8) Kapel O.L.V. Middelares, in de volksmond Paul Martens Kapelleke, Sint-Katriensteenweg 61, 

Kuurne 

“Bij de oprit van carrosserie Claerhout vindt men daar een splinternieuw kapelletje. Het 
kapelletje werd gebouwd op dezelfde plaats waar er een vroeger kapelletje had gestaan. Het 

oude kapelletje moet al stokoud geweest zijn. Het zou er al staan sedert 1780. (…) Toen de 

familie Claerhout-Vandermeulen het kapelletje liet afbreken stond er in hun bouwvergunning 

dat deze bidplaats diende heropgebouwd worden. Het was de uitdrukkelijke wens geweest van 
de vroegere boerin, Simonne Messely. (…) Het heeft wel een tijdje geduurd eer het nieuwe 

kapelletje er kwam, maar het resultaat mag gezien zijn. Het werd ingewijd vrijdag 23 oktober 

2009.” (Cuerna) 

 

9) Chirokapel op de hoek van de Lijstergalm (nr. 59) met de Burgemeester Decoenestraat, 

Kuurne 

Deze kapel werd door de Chiro Sint-Michiel opgericht en werd ingewijd op 2/10/1960. Metser 

van dienst was René Lemey, die het kapelletje samen met twee van zijn zonen en enkelen van 

de Chiroleiding (o.a. plaatselijke leider Eric Van Dorpe) heeft opgetrokken. De grond was ter 

beschikking gesteld door de bouwmaatschappij Eigen Gift - Eigen Hulp. 

“In het kapelletje prijkt de burchtgravinne, een Mariabeeld dat lange tijd als geschenk werd 
gegeven aan uittredende leiding of aan kookouders die enige tijd mee op bivak trokken. (…) 

Niet zelden kwam zo’n helaas nogal breekbaar – pleisteren – exemplaar van dit Mariabeeld 

tussen sport en spel vroegtijdig aan zijn einde, waarna de resterende brokstukken nog 

maanden dienst bewezen bij het uittekenen van speurtochten. Religieuze recyclage avant la 
lettre… heel soms is de kerk ook al eens haar tijd vooruit.” (Cuerna) 

 

10) Putjes Kapel, Koning Boudewijnstraat 105, Kuurne 

"Putjeskapel", wegkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. De huidige kapel, heropgebouwd in 

1987, vervangt een oudere kapel van 1775, die werd afgebroken omwille van de verbreding en 

rechttrekking van de straat. Opgetrokken uit dankbaarheid voor de bescherming van de 

tegenover gelegen hoeve tijdens de Spaans-Franse oorlog. De kapel stond oorspronkelijk aan 

de erfoprit van de hoeve. (Onroer. Erfgoed) 

Het originele beeldje van Putjes Kapelleke – Onze-Lieve-Vrouw Ter Hulp – staat sinds 1975 in de 

Sint-Pieterskerk (meer info zie nr. 6). De kopie die je in Putjes Kapelle vindt is een schenking van 

Gaby Bouten, de toenmalige pastoor van de Sint-Pietersparochie. 
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11) Nieuwe Wijkkapel Steenovenstraat, op de Leiehoek naast buurthuis de Krekel, op de hoek 

met de Steenbakkerijstraat. 

Nadat de oude wijkkapel op de hoek van de Steenovenstraat en de Weidenstraat per ongeluk 

door de vlaswagen van vlasser Modest Devos werd vernield, bleef het Mariabeeldje 

wonderbaarlijk ongedeerd. Er werd in 1953 een nieuw kapelletje geplaatst op het erf van Pol 

Doornaert langs de Steenovenstraat. Ook dit kapelletje verdween.   

Ter gelegenheid van de veertigste Leiehoekkermis in 1989 werd het nieuwe wijkkapelletje naast 

buurthuis de Krekel door hulpbisschop Mgr. Laridon ingewijd. Onze-Lieve-Vrouw van de 

Leiehoek werd eervol geïnstalleerd. 

 

12) Zijgevelkapel Abelenstraat, naast huisnummer 32, in de zijgevel van het hoekhuis 

Pouckeweg-Abelestraat. Ter ere van Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Kristenen. 

 

13) Kapel op de hoek Spijker en Seizoenswijk met beeldje Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen 

 

14) Kapel Kasteelstraat, in de bocht ter hoogte van huisnummer 18, Kuurne 

Het kapelletje stond eerst in een mooie, maar onbekende, achtertuin van Ter Groenen 

Boomgaard en werd in 2013, na renovatie, verplaatst naar de bocht van de Kasteelstraat. Er 

kwam een mooi gerestaureerd beeldje in. 

 

15) Kapel Het Erf in de Hoevewijk, net naast het Rode Kruisplein, Kuurne 

Op 30 mei 1979 werd deze wijkkapel ingewijd door Z.E.H. Deken J. De Jaegher. De 

Bouwmaatschappij Eigen Gift - Eigen Hulp stelde de nodige ruimte en stenen ter beschikking. 

Zij schonken ook het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. Buurtbewoners André en 

Carlos zorgden voor de bouw, en andere buurtbewoners zorgen voor het onderhoud en de 

verse bloemen. 


