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DADIZELE 
ALGEMENE INFO 

Afstand: 3,3 km  

Periode: 6 tot 28 februari 2021 

Vertrek: aan de zijkant van de basiliek waar er twee kapellen staan (parkeergelegenheid) 

Contactgegevens: Secretariaat Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Dadizele-Moorslede-

Slypskapelle, Moorsledestraat 4, 8890 Dadizele, 056 50 91 50 

Andere info: u kan een uitgeschreven versie bekomen van de wandelroute in de basiliek ofwel op het 

secretariaat. 
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WEGBESCHRIJVING 

Wat informatie 

Tijdens deze wandelen volgen we voor een groot deel route van De  Grote Ommegang . De Grote 
Ommegang is een gebedsroute die van kapel naar kapel trekt. In de kapellen worden de 14 statiën 
van de kruisweg uitgebeeld. De Grote Ommegang wordt normaal biddend gedaan op Goede Vrijdag 
en de avond voor 1 mei en soms door familie en buren voor de genezing van iemand die heel ziek is 
en soms door een groepje bedevaarders tijdens de meimaand. Op het einde van de wandelroute 
wandelen we een stukje langs de route van de Kleine Ommegang ( Remi Dewittestraat)  een 
ommegang met zeven kapellen rond de zeven smarten van Maria. Deze kleine ommegang wordt 
dikwijls biddend gedaan tijdens de meimaand door de bedevaarders, maar de laatste jaren gaat men 
de rozenkrans bidden in het Rosarium, daar is het rustiger en veiliger. 

We starten aan de zijkant van de basiliek waar er 2 kapellen staan, één van de grote 
ommegang en één van de kleine ommegang. 

 

Vanop de parking aan de zijkant van de basiliek stappen we langs de kapel   richting 
’t Torreke. HIER HANG KAART 1. 

 

We stappen verder richting het oud gemeentehuis . 
 

 
 
Verder langs het oud gemeentehuis, wat verder langs De Spar, rechtdoor over het 
zebrapad de Ledegemstraat in, zo komen we wat verder langs de school. Voorbij de 
parking achter de school staat er een kapel. 
HIER HANGT KAART 2 
 

 

Voorbij de kapel slaan we rechts de Guido Gezellelaan in, iets verder stappen we 
rechts de brug over de Heulebeek over en volgen de weg – een bocht naar links, een 
bocht naar rechts, dan recht door tot aan een klein rond puntje, daar nemen we 
links een paadje ( in asfalt) dat tussen de achtertuinen van de woningen loopt. We 
volgen dit paadje tot we op een T-kruispunt komen met een ander paadje. Hier 
slaan we rechts af en komen wat verder in de Kleppestraat uit. We stappen het 
zebrapad over tot aan de ingang van Dupont zoo en stappen links op en komen 
terug langs een kapel aan de rechterzijde. We stappen rechtdoor langs de 
omheining van Dupont zoo, voorbij het rond punt komen we aan een parking , waar 
op de hoek een gietijzerkruis staat. HIER HANGT KAART 3 
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We dwarsen de parking en slaan rechts de Millesteenstraat in. We stappen steeds 
rechtdoor, voorbij brandhouthandel Delbeke. Aan het kruispunt aan autohandel Samyn  
staat er op de hoek er tegenover terug een kapel , daar stappen we rechts de 
Bakkerhoekstraat in. Wat verder rechts op de hoek met de Baron-Holvoetlaan bij het 
huisnummer  80  HANGT KAART 4 

 

 
We stappen verder rechtdoor in de Bakkerhoekstraat , op het volgende kruispunt staat 
er rechts op de hoek van het kruispunt terug een kapel maar we verlaten hier de route 
van de Grote Ommegang en slaan rechts de Menenstraat in richting centrum Dadizele. 
Wat verderop in de straat op de hoek met de Jan Onraetstraat bij huisnummer 61 
HANGT KAART 5 

 

We stappen verder rechtdoor in de Menenstraat, een bocht naar links en dan een 
bocht naar rechts. Links in deze bocht staat het Jan Onraetkappelletje        ( zie één van 
de 3 legendes over de analfabeet die koster werd ). We stappen verder rechtdoor in de 
Menenstraat , in de verte zien we de Basiliek die boven de bomen van het park 
uitsteekt. Nu komen we aan een rond punt, bij het waterputje,HIER HANGT KAART 6. 

 
We stappen de Remi Dewittestraat in ,richting centrum en volgen nu een deeltje van de 
Kleine Ommegang aan het  2de T-kruispunt , met de Sperredreef stappen we links aan 
de kapel HIER HANGT KAART 7  de poort van Mariënstede binnen , over de brug langs 
de vijver rechtdoor , dan  over een brugje langs de achterzijde van het Rosarium tot we 
aan een kleine parking komen, daar slaan we rechts af richting uitgangspoort. Rechts 
aan de achterpoort van het Rosarium HANGT KAART 8. 
 

 

Nu kunnen we door het Rosarium richting basiliek stappen of we stappen rechtdoor de 
Ketenstraat in en dan rechtdoor naar het centrum en de basiliek. Einde van deze 
Valentijnsroute. 

 

 


