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OP WEG – ONDERWEG 
 
0 km Sint-Laurentiuskerk – Lokeren/Markt 
  Elke kerk heeft een patroonheilige; van deze kerk is dat de heilige 
 Laurentius. Bovendien schenkt hij ook zijn naam aan onze hele parochie: 
 Heilige Laurentiusparochie. Weet u welk attribuut hij bij heeft, m.a.w. waaraan 
 herkent u hem ? Bewonder tevens de glasramen vooraan rechts in de kerk. 
    
   >> als u de ‘grote kerk’ verlaat, ga naar rechts over het Kerkplein – 
   fiets direct de Torenstraat (naast de bibliotheek) in, rechtdoor naar 
   de grote parking op de Grote Kaai – rijd een eindje verder (op de  
   Sportlaan) – steek de Durme over langs het voetgangersbruggetje 
   (tegenover het ‘sport- & jeugdcomplex’) naar de Nijverheidsstraat – 
   verder fietsen onder de spoorwegviaduct – vervolgens onder de  
   volgende wegviaduct naar rechts 
 
 
1,5 km Onze-Lieve-Vrouw-Kopkapel – Oude Heerweg 
  De naam ‘Kopkapel’ is ontstaan omdat dit een bedevaartsoord is waar  
 mensen Onze-Lieve-Vrouw aanbidden voor alles wat met het hoofd (‘de kop’) te 
 maken heeft. Ook om alle andere persoonlijke intenties kan er gebeden worden: 
 een genezing, een goede zwangerschap, een veilige reis... Velen branden hier dan 
 een kaarsje om hun gebed kracht bij te zetten. Aan de buitenzijde rond de kapel ziet 
 u ‘de zeven smarten van Maria’ (of ‘de zeven weeën van Maria’). Zoek de afbeelding 
 van de foto en lees de zin die erbij hoort. 

 

 
 

   >> vervolg de tocht links van de kapel (in de Karrestraat) – 
   dan de 2de straat links in: de Bosstraat 
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450 m neem het Spoorwegpad (naar rechts, richting Daknam → 23) 
 
1,3 km 2de afslag links: Daknam-Dorp (naar de kerk) 
 
 
600 m Onze-Lieve-Vrouwkerk – Daknam 

  Deze kerk is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en uitzonderlijk oud, bijna 1000 
 jaar! De laatste residerende pastoor van Daknam – E.H. Guido Huys – rust hier 
 vredig in de schaduw van zijn geliefd kerkje. Weet u hoe oud hij geworden is ? 
   
   >> terugkeren: linksweg via Middendam en het volgende straatje in 
 
200 m  Catharinastraatje (aan huisnr. 9A) 
 
550 m aan Spoorwegpad-Pontweg: Spoorwegpad rechtdoor verder volgen 
 
750 m over Spletterenbrug 
 
1 km afslag eerste rechts: Weehaagstraat in (aan deelgemeentebord ‘Eksaarde’) 

 

 
 

800 m kruispunt met Eksaarde-Dorp 
 
   >> naar links oversteken 
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300 m Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk – Eksaarde 

  met vroegere doopkapel (nu bidkapel) 
  Op de dries staat deze kerk die ook toegewijd is aan Onze-Lieve-Vrouw. 
 Ga er eens rond. Merk de ingemetselde gedenkstenen op: grafstenen en 
 donateurstenen. Hoe heet de familie die een grote bijdrage gegeven heeft voor de 
 bouw van de kerk ? Hun naam staat in een aparte witte gedenksteen. 
 
   >> kijkend naar de kerkdeur –  naar links rijden:   
   de Kasteeldreef in – voorbij het kerkhof fietsen 
 
400 m Kasteeldreef verlaten (niet links meevolgen) – pad rechtdoor (→ 80) 

 

 
 

220 m naast het voetbalveld pad rechtdoor blijven volgen (→ 80) 
 
320 m aan het Spoorwegpad naar rechts (→ 19/richting Eksaardsedam) 
 
700 m oversteekplaats Eksaardsedam 
 
   >> oversteken – naar rechts (→ Moerbeke) 
 
1,8 km Dambrug (Moerbeke) 
    
   >> onmiddellijk voor de Dambrug naar links: volg het jaagpad naast 
   de Moervaart (Terwesttragel) 
 
2,2 km Terwestbrug 
    
   >> over de brug naar rechts meevolgen 
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200 m kapel Heilige Antonius van Padua – Moerbeke/Terweststraat 
  De Terwestkapel trok (trekt) veel boeren aan. Waarvoor kwamen (komen) ze 
 bidden ? Wat deden (doen) ze ? Merk ook het wapenschild van de gemeente 
 Moerbeke op. Ook hier is onze heilige Laurentius aanwezig: hij is immers de 
 patroonheilige van de turfstekers. 
 
200  m (terugkeren) over de Terwestbrug 
    
   >> naar rechts: jaagpad (verder) volgen 
   
1,6 km het jaagpad verlaten, links af → Eksaarde (→ 84) 
 
2,6 km bocht Ninovelaan (aan provinciaal domein Puyenbroeck) 

 

 
 
   >> rechtdoor fietsen over Stenenbrug 
    
   >> over de brug: op het fietspad 2de weg links in 
 
1,8 km Oudendam 
 
600 m links in: Olentgrachtweg (→ 80) 
 
450 m rechts in: Vossendam (aan rood bord 421) 
 
600  m kruispunt met de Rechtstraat (rechtover huisnr. 378) 
    
   >> oversteken – naar rechts 
 
50 m eerste weg links in: Oude Tramroute naar Doorslaardorp 
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  (aan de overzijde staat er een kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Vrede) 
 

 
 
 
1,8 km Onze-Lieve-Vrouwkerk – Doorslaar 

  De grond voor zowel de kerk als de woning werd geschonken door de rijke 
 familie Tolliers. Ze bouwden voor zichzelf een ‘kasteel’ aan de overzijde van de 
 straat. Aan de schenking van de gronden waren een paar voorwaarden verbonden. 
 De kerk zou niet op het oosten gericht worden zoals gebruikelijk, maar wel zo dat 
 de familie Tolliers vanuit de voordeur van hun ‘kasteel’ het altaar kon zien. Ook 
 zouden zij het privilege hebben de erediensten bij te wonen in de verwarmde 
 sacristie, en na hen al hun nazaten. 
  Deze kerk is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming en heeft nog 
 een tweede patroonheilige. Wat is zijn naam ? Met welk dier is deze heilige 
 afgebeeld ? Bekijk ook de glasramen vooraan rechts in de kerk. 

 

 
 

   >> verder doorrijden: Doorslaardam 
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1,7 km aan rondpunt Gentse Steenweg 
    
   >> steek over (rechtover huisnr. 184) 
   en fiets onmiddellijk rechts de Heyerstraat in (→ 87) 
 

 
 

   >> neem daarna de eerstvolgende straat rechts 
 
600 m Vennestraat in 
 
300  m naar links meevolgen (→ 87) 
 

 
 

700  m kruispunt met de Zamanstraat (rechtover huisnr. 74) 
    
   >> naar rechts tot aan het kruispunt Lammeken-Moleneindstraat 
 
   >> dan links ‘Lammeken’ volgen 
    
   >> fiets vervolgens de 2de straat rechts in 
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600 m Bormtestraat (aan kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes) (→ 70) 
    
   >> de Bormtestraat inrijden – over spoorweg – door de Gaverstraat 
 
 
2 km Heilig Hartkerk – Heiende 
  De Heiendekerk was langverwacht en het heeft heel wat voeten in de aarde 
 gehad vooraleer ze gebouwd werd (1882). In de kerk ziet u duidelijk dat de kerk is 
 opgedragen aan het Heilig Hart. Toch bevindt er zich vooraan nog een tweede 
 belangrijke  figuur uit de 6de-7de eeuw die eveneens in ons bisdom Gent goed gekend 
 is. Zoek zijn  naam! Kent u ook zijn oorspronkelijke naam ? 
 
   >> naar Lokeren-centrum langs de Hillarestraat 
 
1,9 km N47/kruispunt – oversteek Koningin Fabiolalaan 
 

 
    
   >> rechtdoor fietsen via de Hillarestraat 
 
600 m over de Lede en onder het spoorwegviaduct (‘europabank’) rechtdoor  
  volgen via de Kouter – Lindestraat 
 
500  m aan rondpunt Vrijheidsplein 2de straat rechts nemen (dat is in feite  
  rechtdoor fietsen): de Voermanstraat in 
 
200 m  eerste straat links in: de Schoolstraat 
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300  m Sint-Laurentiuskerk – Lokeren/Markt 

 

  ‘Ziedaar de schatten van de 
Kerk’ 

 
A.D. 258. Keizer Valerianus hoopt van Laurentius de rijkdommen van de Kerk te krijgen. 
Diaken Laurentius suggereert om het gevraagde op te halen maar deelt dat uit aan de 
armen. Met een grote groep armen en behoeftigen keert hij terug naar de keizer en zegt: 
“Zie, dit zijn de schatten van de Kerk”. 

 
 
 
 
 
 
 

Uitgave Parochieploeg Heilige Laurentius – Pasen A.D. 2021 
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