
Mariakapelletjes- en beeltenissenroute te Lauwe in Coronatijden 

1. Sint-Bavokerk 

Open kerk: dinsdag tot vrijdag van 9.00 u. tot 18.00 u. (in de winter tot 17.00 u.) 

De verering van de H. Maagd Maria in de parochie St. Bavo. 

 
Bij het altaar van de H. Maria (linkerzijbeuk) vinden we een 
brandglasraam ‘DE KRONING VAN MARIA’ gemaakt in 1891 door 
glazenier Ladon uit Gent. 

Maria werd na haar Hemelvaart in de hemel gekroond tot Koningin van 
de Hemel en Aarde. Ondanks dat deze gebeurtenis niet in de Bijbel staat 

beschreven, groeide deze Marialegende uit tot een officieel katholiek feest 
op 22 augustus. Schilderij O.L. Vrouw met kind schenkt rozenkrans 
aan Dominicus Guzman hangt het boven het O.L. Vrouwaltaar 
Bron: Michel Werbrouck 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

2. Hoek Wevelgemstraat - Schonekeerstraat 

Aan de zijde van de Schonekeerstraat, bakstenen kapelletje met beeld 
van Maria met kind. Kapel, opgetrokken in 1981 ter vervanging van de 
O.-L.-V. kapel van 1875 die verdween in 1980 bij aanpassingswerken 
aan de straat. 
 

3. Maaibeekstraat 13 

Beloftekapel op Danckaerts hoveke. Deze kapel werd op 21 oktober 
1960 ingewijd werd door E.H. Delputte in vervanging van een 
bestaande kapel, een houten kapel op paal van O.L. Vr. van Lourdes. In 
1993 werd de straat heraangelegd en werd de kapel een beetje 
verplaatst. Bron: Michel Werbrouck 
Oorsprong devotie: belofte na hartoperatie dochtertje in Leuven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



4. Deken Darrasstraat 

Kapel gebouwd in 1989 door de wijkbewoners 
Wijkkapel 
Oorsprong devotie: buurtwerking, pastoor Demeulemeester 
O.L.V en kind (ongekroond en kind rechts met wereldbol in de hand) 
 

 

 

5. Tuinwijk 

Wijkkapel 

Eigenaar : De Stad Menen, gebouwd op openbare domein. De buren 
en de parochie onderhouden de kapel. 
In 1842 wordt de spoorweg Kortrijk – Doornik aangelegd, in 1868 komt 
het station, in 1871 het goederenstation. Dit wordt een 
aantrekkingspool voor bewoning en industrie. De eerste huizen van de 
Tuinwijk worden gebouwd in 1931. De bouwheer is de 
bouwmaatschappij “Eigen Haard, Goud waard” van lauwe, opgericht in 
1926.  Bouwprojecten in 1938 en 1949 vervolledigen het plein. Rond 
1951-1952 zou de kapel opgetrokken geweest zijn. Om de kosten te 
betalen werden twee omhalingen gedaan. Naast het huidig 
bouwvolume was er een soort omheining (gemetste blokken 
verbonden door staven). In de periode 1960 wordt de kapel hersteld.  
De omheining met de blokken verdween. In 1960 heeft pastoor 
Delputte het Mariabeeld geschonken voor de kapel en hij was 
aanwezig bij de inhuldiging. In de voorzijde bevindt zich een 
arduinsteen met de tekst: ‘O.L.Vrouw Bescherm den Tuinwijk’ 
gemaakt door steenkapper Verhue uit de Dronckaertstraat. 
Bron: Michel Werbrouck  

6. Spoorwegstraat 118 

Vrijstaand herenhuis volgens bouwplan van 1923, architect 
onleesbaar, aan de straat afgezet door bakstenen muurtje met 
ijzeren hek. Dubbelhuis van rode baksteen met natuurstenen 
hoekbanden, vijf traveeën en twee bouwlagen, links 
poorttravee en rechts twee traveeën van één bouwlaag. Gevel 
horizontaal belijnd door muurbanden en waterlijsten van 
arduin. Decoratief uitgewerkt balkon op de tweede bouwlaag. 
Acht casementen met rijkelijk uitgewerkte opschriften "OOST" 
"WEST" "THUIS" "BEST" en "EIGEN" "HEERD" "GOUD" 
"WEERD". Op de rechterhoek ziet u een mooi arduinen 
O.L.V.beeld. 
Bron: inventaris onroerend erfgoed 

 

7. Kleine Molenstraat zonder nummer, Oude 
Aalbekestraat 80 
Eénbeukige beloftekapel. O.L.V Altijddurende bijstand 
1949. Het ontwerp is van M. Deprez. Het beeld uit 
olmenhout gemaakt door Segon, Kortrijk. Op het kapelletje 
staat een klokje dat het uur en het Angelus aangeeft. 
Hof Verbrugge: hoeve uit het einde van de 19

de
, begin 

20ste eeuw. Aaneengesloten bakstenen bestanddelen U-
vormig gegroepeerd rondom deels onverhard, deels 
gekasseid erf. Ten noorden, bepleisterd en beschilderd 
woonhuis. Ten westen, dubbele dwarsschuur met 
achtergelegen restant van boomgaard. Ten oosten, 

stalvleugel met poel omgeven door wilgen. 



8. Larstraat 218/220 

O.L.V. en kind, ongekroond toont hart van kind 
Bouwjaar circa 1997 
Oorsprong devotie: christelijke overtuiging 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

9. O.L.V van Lourdes grot en Maria beeltenissen 

Waterstraat 50 
O.L.V van Lourdes grot en Maria beeltenissen Waterstraat 50. Bij de bouw van twee vlasschuren in +/-1940 
werden boven de poorten twee Mariabeeltenissen aangebracht. Pastoor Marcel Demeulemeester die 
pastoor te Lauwe was van 1978 tot 2002 wijdde de privé O.L.V. van Lourdes grot in met deze bede tot 
O.L.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Menenstraat 21 

O.L.V. kapel van Banneux 
Bouwjaar: 1942 initiatief van pastoor ter vervanging van 
vroegere kapel 
Oorsprong devotie: beloftekapel gelinkt aan het hof 
Debrabandere 
Eénbeukige kapel geflankeerd door twee mooie 
populieren. Puntgevel van witbeschilderde baksteen met 
betraliede steekbogige deuropening. Achtergevel 
verfraaid door bakstenen friesje. Interieur. Vloertje van 
cementtegel met inscriptie ‘“Ave Maria’, muur van 
cementtegels met opschrift ‘H.Maagd der armen bid voor 
ons’. 



11. Bedevaartroute Moeskroen-Wevelgem 

De oude bedevaartsroute, die kwam vanuit Moeskroen, Rue des Pélerins (de Pelgrimstraat), ging over naar 
de Bedevaartweg in Rekkem en kwam uit in de Moeskroenstraat (nu Larstraat). Deze bedevaartroute liep 
dan verder in de Leiestraat, waar er een processiekapel stond die in 1854 gebouwd werd en die in 1956 
verdween en rechtvoor de herberg ‘De Goevrouwe’, in 1779 ‘De Goede Vrauwe’, stond waar bezoekers en 
bedevaarders naar de Guldenbergabdij in Wevelgem konden stappen. Pelgrims en gelovigen kwamen daar 
er het miraculeus beeld van O.L.V. van Foy aanroepen. 
Bron: Marcel Deprez 
 

12. Hof Oude Pastorij naast de Sint-

Bavokerk 

O.L.V. van Lourdes 

 

 

 

 

 

Wegbeschrijving (9,5 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sint-Bavokerk (Lauweplaats) – Bezoek linker zijbeuk gewijd aan Maria. 
 

2. Kapelletje Maria met Kind (Wevelgemstraat –Schonekeerstraat) 
Vertrek vanuit de Sint-Bavokerk op Lauweplaats naar rechts, dwars het kruispunt en ga de Lauwbergstraat 
in. Sla de eerste straat links in, de Brugstraat, ga rechtdoor en volg de Brugstraat tot je aan een T komt. Je 
gaat rechts de Zwingelstraat in tot het volgende kruispunt. Je gaat links de Opstal in en je gaat tot aan de 
T. Je draait links af tot je in de Langekeerstraat komt. Daar sla je terug links af, en je komt onmiddellijk in de 
Wevelgemstraat. Je volgt deze straat richting de Leiebrug. Opgepast bij het oversteken van de 
Schonekeerstraat. Je komt bij het kapelletje Maria met kind. 



3. Danckaerts hoveke met O.L.V. van Lourdes beeld (Maaibeekstraat 13) 
Je neemt terug het zebrapad en je gaat de Schonekeerstraat in voor 10 meter. Je gaat de Kortekeerstraat 
in, die overgaat in een wandelweg. Na de wandelweg steek je de Langekeerstraat  over en je wandelt 
verder in de Opstal, je dwarst terug  een zijstraat van de Opstal en je gaat tot je een open groen plein 
bereikt. Je neemt terug rechts een korte wandelweg en terug op straat gekomen ga je naar links, je stapt 
rechtdoor, waar je het tweede deel van de Zwingelstraat instapt. Op het einde draai je links de 
Maaibeekstraat in en kom je kapel tegen aan de linkerkant. 

 
4. Wijkkapel Deken-Darrasstraat 

Je neemt de bocht en doet een kleine beklimming  richting Lauwbergstraat, die je dwarst via de 
zebrapaden. Je vervolgt je weg langs de Prins-Regentstraat tot je in de Deken Darrasstraat aankomt. Jij 

steekt deze straat over en gaat in de linkse richting. Na 30 meter terug rechts neem je  een zijstraat van de 
Deken Darrasstraat . Op het einde van deze pijpekop staat de kapel. 

 
5. Wijkkapel Tuinwijk 

Links neem je de wandelwegel, die je in een zijstraat van de Koning Boudewijnstraat brengt. In deze straat 
sla je rechts af tot je aan de hoofdader van de Koning Boudewijnstraat komt. Dan ga je naar links en je 
vervolgt je weg tot je op een bepaald ogenblik  rechts de Tuinwijk moet indraaien. Daar staat de kapel op 
een groen pleintje. 
 

6. Herenhuis Spoorwegstraat 118. 
Je loopt de Tuinwijk door, maar op het einde van het rechte stuk draai je rechts een wandelpad in die langs 
de Verrijzeniskerk loopt. Je komt in de Spoorwegstraat die je rechts inslaat. Je dwarst de Dronckaertstraat 
en je wandelt tot Herenhuis Spoorwegstraat 118. 
 

7. Hof van Verbrugge Oude Aalbekestraat 80 – Kleine Molenstraat 
Je wandelt verder tot juist over de spoorweg. Daar neem je rechts de Oude Aalbekestraat en die volg je tot 
het kruispunt met de Kobbestraat en de Kleine Molenstraat. Daar bevindt zich de kapel. 
 

8. Niskapel Larstraat 218/220 
Je vervolgt je weg naar de Kleine Molenstraat, je stapt over de spoorwegbrug van de lijn Kortrijk-
Moeskroen en je slaat onmiddellijk rechts af en volgt een zijstraat van de Kleine Molenstraat, die parallel 
loopt met de spoorweg. Op het einde van de geasfalteerde weg aan Bramier 17 zet je jou wandeling voort 
in de Krinkelwegel die je langs het natuurdomein de Bramier leidt. Na het eerste rechte stuk heb jij een 
fantastisch vergezicht.  Sta even stil. Je volgt de weg tot de Dronkaertstraat, die je links indraait. Je wandelt 
tot het nummer 445 aan de rechterkant en je steekt de straat over en je neemt het wandelpad de Kerkweg. 
Vervolgens sla je links de Statiewegel in. Je dwarst de Grote Molenstraat en je vervolgt je weg langs de 
Beaulieustraat. Je dwarst de Larstraat en je stapt een zijstraat van de Larstraat in (auto Sammy). Bij de 
villa van Larstraat 218/220 heb je het niskapelletje. 
 

9. O.L.V van Lourdes grot en Maria beeltenissen Waterstraat 50 
Je volgt het voetwegje de Statiewegel tot aan de  Kraaiveldwegel, die je rechts inslaat. Je komt op een T 
en je slaat de Leopold Sabbestraat links in. Tussen de huizen met de nummers 204 en 206 sla je een 
boerekariere in. Je stapt voorbij een historische hoeve z.g. "GOED TE BOENAERDE". Eeuwenoude hoeve, 
voor het eerst vermeld in 1502. Je komt aan in de Rekkemstraat. Je slaat links in en je wandelt tot het 
volgende kruispunt. Je slaat de straat rechts in,nl. de Waterstraat. Op het nummer 50 zie je de privégrot 
links en de beeltenissen op de hangars. 
 

10. O.L.V. van Banneux Menenstraat 213 
Je wandelt verder in de Waterstraat en je slaat rechts de Menenstraat in. Op deze bochtige weg vind je de 
kapel. 
 

11. Bedevaartroute Moeskroen – Wevelgem 
Je gaat richting centrum. Op het einde van de Menenstraat kom je aan op het kruispunt Menenstraat, 
Larstraat, Lauweplaats en de Leiestraat en je dwarst een oude bedevaartroute. 

 
12.  O.L.V. van Lourdes Hof oude Pastorij via achterzijde Sint-Bavokerk 

Je dwarst dan de parking van Lauweplaats richting wandelwegel die zich bevindt aan achterkant van de 
Sint-Bavokerk. Je gaat tot juist voorbij de kerk en aan de linkerkant heb je de hof van oude Pastorij, waar de 
O.L.V. van Lourdesgrot zich bevindt. Je bent terug aan de startplaats. 

Patrick Caenen 


