
Tussen kerken en kapellen 
Aantekeningen van pater Emiel Van De Velde bij de kaarten 

 

Sint-Niklaas – Nieuwkerken 

5. Heilig Hartkapel , Minderbroederstraat (rechts van nr.3) 

Zeer goed onderhouden. 

6. Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood, Driekoningenstraat 
159. Goed onderhouden kapel. Wordt gebruikt! 

8. Haagkapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 
Heistraat (schuin tegenover nr.181). Zeer goed onderhouden en 
“levend”. 

9. Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Hoek Zwaluwenstraat-
Nachtegalenlaan). Goed maar het beeldje is geen OLV van 
Fatima. 

10. Boomkapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw, kruispunt 
Bekelstraat-Hoogstraat. Verdwenen. Ik zag er alleen nog wat 
Lindestruikgewas. (Ten gevolge van een ongeluk?). 

11.Sint-Antoniuskapel, hoek Hoogstraat-Geinsteindestraat (Sint-
Pauwels). Mooi, uniek als open kapel. 

12.Kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 
Vrouweneekhoekstraat (naast nr.186). Ligt er “verlaten” bij. Ik 
vroeg me af of er nog iemand voor deze kapel zorgt. 

13. Grotkapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, inrit erf 
Blindestraat 4. In functie en goed onderhouden! 

14.Sint-Barbarakapel (muur), Gyselstraat (recht tegenover 
inslag Peperstraat). Mist poetshulp. Trekt zich nog iemand het 
lot van deze kapel aan? 



16. Sint-ANNA-kapel, hoek Nieuwkerkenstraat (muur)-
Vlasbloemstraat. Er staat in de folder Sint-Barbara, maar er 
staat een Sint-Annabeeld in. 

17. Sint-Antoniuskapel, kruispunt Meesterstraat-Wallenhof. Zeer 
goed onderhouden. 

18.Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, tegenover 
Schommelaarsstraat 38. (wel even zoeken!). Ik was verwonderd 
van in deze nieuwe wijk een moderne kapel aan te treffen! 

19. Veldkapel Onze-Lieve-Vrouw , Kwakkelhoekstraat 105. Mooi 
gelegen en goed onderhouden! 

20.Tassynskruis, hoek Jagersdreef-Tassynslaan. Een poetsbeurt 
is hier nodig en de groendienst mag ook eens langs komen. Dit 
is nodig voor een monument! Er stond wel een bloemetje! 

21. Sint-Amelbergakapel, kruispunt Tassynslaan-Krekelstraat. 
Mooi. Druk gelegen en goed onderhouden. 

22. OLV-boomkapel. Er staat in de folder Sint-Amelberga. Het is 
wel degelijk een OLV-beeldje. (hoek Jef De Pauwstraat-
Beeldstraat). 

23. Heikapel. Goed onderhouden. De “letterzetter” heeft zijn 
werk gedaan. Er staan droge sparren die een gevaar kunnen 
vormen in de nabije toekomst. Te verwijderderen. 

24.Sint-Amelbergakapel, Brandstraat (vlak tegenover inrit 
Kletterbos). Goed onderhouden. 

25.Sint-Amelbergakapel, hoek Hoogkamerstraat-Hoge 
Heerweg. Goed. 

26. Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, hoek Houten 
Schoen-Rietvelde. In orde! Stijlvol. Wordt gebruikt. 

29. Kapel van Zusters karmelietessen (Theresianen), Veldstraat 
2. In verbouwing. 



Sint-Niklaas – Belsele – Sinaai 

De folder is goed. Pas na een tijd ben ik aantekeningen 
beginnen maken.  

De meeste kerken en kapellen zijn wel gesloten. Sommige 
bestaan niet meer zoals de Parochiekerk Sint Jan de Doper 

19. Sint-Jozefkapel wegel 

Dit was serieus zoeken maar het loont de moeite. 

22. hoek Hellestraat - Zakstraat 

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes maar er staat een andere 
Lieve Vrouw in, een gekroonde. 

23. Onze-Lieve-Vrouwkapel in acacia hoek Hulstbaan-Leestraat. 

Ik heb ze niet gevonden. Er staat wel een kruis. 

25. Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes hoek Leestraat-
Leebrugstraat. Deze heb ik niet gevonden maar ze staat 
misschien een beetje weg van de hoek. Dat heb ik nadien 
elders ondervonden. 

26. Heilig Hartkapel Leebrugstraat 28. Het is een mooie goed 
onderhouden kapel maar er staat geen Heilig Hartbeeld in, maar 
wel een Lieve Vrouwbeeld. 

27. Christus aan het kruis, Weimanstraat. Dit heb ik niet 
gevonden. 

28. Sint-Rochuskapel 

De moeite waard om te bezoeken. Ze staat wel goed 
weggestoken. 

36.Kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen. In de 
Marktstraat is er veel veranderd. De kapel staat nu tegenover 
nr. 56. 



38. Kruiskapel of ‘Sprekende Lieve Heer’. Ik vond een mooi 
kruis al heel ver in de Omloopdreef dicht bij de Hoge Bokstraat. 
Het hangt er wel in een ‘geseculariseerde’ omgeving. 

40. De oprichting van de Onze-Lieve-Vrouwkapel onder 
spoorwegbrug, tegenover Guido Gezellelaan 12 is merkwaardig. 
(Zoals wellicht bij elke oprichting van een kapel of gedenkteken 
het geval is). 

41.Muurkapel Onze-Lieve-Vrouw, Aerschotstraat (tegenover 
nr.49). Dit was de actiefste kapel ! In de namiddag brandde de 
lamp. 

 


