
Buurtwerking H. Hart - Hamme - meitocHt 2021
Beste lezen, sympathisant en inwoner van de wijk, 

Nu samenkomen niet kan biedt de buurtwerking je een tocht aan langs enkele mooie Mariakapel-
letjes in de ruime buurt. Deze uitgestippelde wandeling/fietstocht over een afstand 7,5 km, kan je 
alleen of met het gezin doen, gespreid over een paar avonden of in één dag. Hou even halt aan elke 
kapel voor een groet aan Maria. Kinderen kunnen een veldboeket maken om een kapel te tooien. 
Neem de tijd om tot rust te komen en te genieten van de omgeving nu de natuur op haar mooist 
is. Krijg grond onder de voeten. In de H.Hartkerk, dagelijks open van 9 tot 17 uur, kan je even ver-
wijlen. Bij het Mariabeeld vind je aanvullend een zinvolle tekst, een gebed, een beetje geschiedenis 
om onderweg te overwegen. We wensen je een blije tocht!

Start aan de H.Hartkerk. 
Wandel voorbij de vroegere pastorij in de Zouavenstraat 
naar het monument van de zouaven. Steek de straat over en stap tot 
het einde van de Vooruitgangstraat. Ga links de Nijverheidsstraat in.
In de Geemstraat ga je rechtsaf, daarna de eerste straat links. 
 
Je komt in het Geemhof, aan de kapel van de Moeder van de Missionarissen.
Opgericht als aandenken aan pater Jan Van Puyenbroeck sr.

Vervolg je weg via een smal paadje tussen huisnummers 15 en 16.
Sla rechtsaf en volg de Toekomststraat tot op het einde.
Neem links de Kaaldries. Je komt voorbij de kapel van Moeder Anna.
De kapel staat vooraan op het erf van Kaaldries 100.
De H. Anna, moeder van de H. Maagd Maria, is beschermheilige van de aanstaande moeders.      
Haar feestdag wordt gevierd op 26 juni.

Vervolg je weg richting Waterstraat en wandel rechts de Kaal wegel in.
Het pad brengt je aan de Oude Durme, ga linksaf en volg de Oude Durmedijk.
Voorbij de Watermolen waar de Oude Durme een bocht maakt vind je een merkwaardig 
kapelletje. Een creatieve takkenconstructie, die uitnodigt om stil te worden en dankbaar te 
genieten van de omgeving.

Je blijft de dijk volgen tot het Palingshuis en neemt links de Palingstraat.
Je kan even verpozen en een kaarsje branden aan de kapel van O.-L.-Vrouw ter Nood. en 
O.-L.-Vrouw Hulp der Christenen. Het gebouw, midden in landbouwgebied op grondgebied 
Waasmunster, is opgetrokken in rode baksteen. Vele koortslijders namen hun toevlucht tot 
de Moeder Gods.
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Zoek onderweg bovenstaande beelden en zet ze in de juiste volgorde.
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NIEuWE DATA

Het H. Vormsel wordt toegediend in de H.Hartkerk 
op zondag 12 september 2021 om 9u.

De eerste communie wordt in de H.Hartkerk gevierd 
op zaterdag 2 oktober 2021 om 15.30u. met de kinderen van koHa Zouaaf en
op zondag 24 oktober 2021 om 11u. met de zevenjarigen van go! Hamme

Wees voorzichtig bij het oversteken van de Kaaldries en de Kruisbeeldstraat.
Fietsers kunnen ook via de Waterstraat en de Watermolen de Oude Durmedijk oprijden.
Aan de Dijkkapel kunnen wandelaars een smal paadje volgen (langsheen de Oude Durme) 
rond de tuintjes. Je komt verderop terug uit op de Oude Durmedijk.
Langs deze trajecten hoef je geen foto’s te zoeken.
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Op het einde van de Palingstraat steek je de Kruisbeeldstraat over en neem je de 
Palingwegel (naast huisnr179), een smal onverhard weggetje. 
Je vervolgt rechts de Moerheide tot je op de hoek (tegenover huisnr 145) 
het boomkapelletje ziet. Dit is al vele jaren de plaats waar mensen van de wijk 
op een meiavond samenkomen rond Maria. 

De weg loopt links verder. Er wacht je een mooi open landschap.
Op het einde ga je links, je volgt het Vierweegs, steekt de Evangeliestraat over en komt
tenslotte aan bij de kapel van de Rode Lieve Vrouw.
Keer op je stappen terug en neem rechts het Zouavenpad dat je tot het einde volgt.
Je komt uit aan de Mergelbeek 59. Steek de Strijderslaan over. 
Je bent in de buurt van  de H.Hartkerk waar de wandeling/fi etstocht eindigt.

Scan QR-code en 
vind een passende tekst 
bij elke kapel.


