voorwoord
Tot diep in de 20ste eeuw waren Waregem, Beveren-Leie, Desselgem en Sint-ElooisVijve typische West-Vlaamse landelijke dorpen. De landbouw primeerde en de
invloed van de kerk en het geloof waren er bijzonder groot. Het mag dan ook niet
verwonderen dat er her en der kapelletjes werden opgericht. De meesten gewijd aan
Maria.
Deze kapelletjes kwamen er om verschillende redenen: om bescherming te vragen, als
bedanking voor de vele steun of om genezing af te smeken. In de jaren ‘50 en ‘60 van
de 20ste eeuw kwamen vele van deze kapelletjes steeds meer in de verdrukking. Veel
landelijke wegen waren namelijk niet in staat om het voortdurend toenemende verkeer
te verwerken en moesten dan ook verbreed worden. Wegenwerken die vaak ten koste
van de kapellen gingen. Gelukkig werden veel kapelletjes heropgebouwd, vervangen
of verplaatst.
Anno 2018 ziet onze samenleving er anders uit. De kapelletjes worden meer en meer
stille getuigen van ons verleden. Reden te meer om ze via deze fietsroute eens extra in
de schijnwerpers te plaatsen.

Pietro iacopucci					
schepen van cultuur						
					

kurt vanryckeghem
burgemeester

1. kapel onze-lieve-vrouw onbevlekt
In 1857 laat de kerkfabriek een kapel bouwen tegen de gevel van de toenmalige
kerkhuisjes. Zo verdwijnen deze huisjes, meestal bewoond door grafdelvers en klokkenluiders, uit het zicht. Op dat moment bevindt de Beverse parochiekerk zich namelijk
nog op deze locatie. Pas na de Tweede Wereldoorlog zal de kerk verhuizen naar zijn
huidige plaats.
De kerkhuisjes worden in 1994 gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe rouwkapel. De kapel zelf blijft, maar wordt grondig gerenoveerd.
De kapel zelf is een typisch voorbeeld van een neoclassicistische bakstenen kerkhofkapel met een bepleisterd en witgeschilderd interieur. Binnen vind je een eenvoudig
houten altaar en een beeld van Maria met kind.
Verlaat de begraafplaats en ga links in de Sint-Jansstraat tot aan het kruispunt. Draai
rechts in op de Grote Heerweg. Ga linksaf naar de Pontstraat tot aan het kruispunt
met de Kleine Heerweg.

2. kapel onze-lieve-vrouw van fatima
De kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
vind je terug op de hoek van de Pontstraat en de
Kleine Heerweg oftewel in de ‘westwijk’. In de
volksmond stond de kapel dan ook bekend als het
‘kapelletje van de westwijk’. Het werd gebouwd in
1959 op initiatief van een aantal buurtbewoners die
zich verenigd hadden in Strada, een wijkwerking ter
bevordering van de christelijke gebruiken. Op 11 juli
1959 werd het zelfs plechtig ingewijd door de toenmalige bisschop van Brugge, mgr. De Smedt.

Sla links af in de Kleine Heerweg. Blijf de weg volgen tot aan het kruispunt met de
Schoolstraat en sla rechtsaf. Volg de weg tot aan de 2de afslag rechts. Nu sta je op de
hoek van de Schoolstraat en de Roestraat.

3. kapel onze-lieve-vrouw van vlaanderen
De oorspronkelijke kapel werd opgericht op initiatief
van de wijkbewoners en ingewijd door pastoor
Ernest Lebbe op 5 juli 1932. Waarschijnlijk kwam de
kapel er mede door de grote invloed van Vlaamse
of sociaal-christelijke verenigingen. Een verbreding
van de Schoolstraat zorgde ervoor dat de kapel in
1959 moest verdwijnen. Men bleef echter niet bij
de pakken zitten en meteen werd gestart met de
voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe kapel
ontworpen door Etienne Ducatteeuw. Mgr. Depoorter,
vice-generaal van het bisdom Brugge, zorgde voor de
inwijding in december 1960.
Volg de Roestraat tot op het einde van de straat. Aan je rechterkant zie je de
gerenoveerde hoeve ‘De Robijn’ met op de hoek de kapel die werd opgedragen aan
Sint-Jozef.

4. kapel SINT-JOZEF
Rechts van de erftoegang van ‘De Robijn’ staat sinds
1906 een kapel gewijd aan Sint-Jozef. Het was de
pastoor van Beveren-Leie, Joseph Neurath, die de
kapel liet bouwen als extra halteplaats voor de
processie die op elke Sacramentsdag en OnzeLieve-Vrouw-Hemelvaart door de Sint-Jansstraat trok.
In de jaren ‘80 werd de kapel grondig gerestaureerd.

Sla links af in de Sint-Jansstraat en ga rechtdoor
tot aan het kruispunt met de Kortrijkseweg. Vergeet
niet om net voor het kruispunt een kijkje te nemen
in de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand die werd
aangebouwd aan de vroegere herberg ‘De Klokke’.

5. kapel onze-lieve-vrouw van bijstand
Net zoals de Sint-Jozefskapel, werd ook de kapel voor
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand gebouwd in functie
van de processie die door de Sint-Jansstraat (vroeger
de Dorpsstraat) trok. De bouw gebeurde waarschijnlijk
in het laatste kwart van de 19de eeuw waardoor dit dus
één van de oudere kapellen in groot-Waregem is.
In 1981 werd de kapel opgeknapt, maar helaas
verdween hierdoor het opschrift “O.L.VROUW / VAN /
GED. BIJSTAND / B.V.D.” dat in het boogveld boven de
ingang stond.

Steek de Kortrijkseweg over en ga rechtdoor in de Leenakkerstraat. Ga aan de 1ste
afslag rechtsaf en volg de Poekelaan tot aan de splitsing. Ga linksaf en volg de Poekelaan terug tot aan de kruising met de Leenakkerstraat.

6. kapel onze-lieve-vrouw van smarten
Dat deze kapel in de volksmond ook bekend staat als
het “kapelletje bij de statie”, verraadt het al:
Beveren-Leie had vroeger een station in de Leenakkerstraat. Officieel is deze kapel echter opgedragen
aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Ook hier gaat
het om een recent bouwwerk (1960) dat er kwam
nadat de oorspronkelijke kapel moest plaatsruimen
voor de verbreding van de straat. De families Dhont
en Benoit namen het initiatief, samen met architect
Etienne Ducatteeuw en zo werd de nieuwe kapel op
10 december 1960 ingewijd door mgr. De Smedt.
Leuk weetje: het ijzeren kruis bovenop de kapel is
afkomstig van de oude kapel.
Sla rechts af naar de Leenakkerstraat en volg het fietspad naast het containerpark.
Steek de spoorlijn over en sla links af naar de Courtensstraat. Volg de straat tot aan
het kruispunt met de Wagenaarstraat. Ga links en blijf de Wagenaarstraat volgen tot
je aan je rechterkant een wit kapelletje aantreft.

7. kapel onze-lieve-vrouw
De kapel bevindt zich aan het begin van de erfoprit
van de dieper gelegen hoeve ‘t Hoveke. Deze vrij
recente kapel werd pas in 1977 gebouwd door Frans
Dujardin uit Deerlijk. Het moest dienen als vervanging
van een oud kruisbeeld. Opnieuw was de verbreding
van de weg de spelbreker. Het kruis zou bewaard
gebleven zijn en zich dieper aan de erftoegang van
de hoeve bevinden. Vroeger stond er een beeld van
Onze-Lieve-Vrouw in de nis.

Volg de Wagenaarstraat tot aan de splitsing met Ruifeleinde en sla links af. Volg de
straat tot aan de volgende splitsing. Neem de Omloopstraat tot aan het kruispunt
met de Paanderstraat. Neem de brug over de spoorweg en draai rechts in naar de
Leenriestraat. Volg de weg en ga links aan de splitsing met Beveren-Dries.

8. kapel onze-lieve-vrouw van lourdes
Deze kapel staat in de volksmond bekend als “de kapel
op den Dries” en werd volgens het kadaster gebouwd
in 1949. De opdracht hiervoor werd gegeven door de
Commissie van Openbare Onderstand, de voorloper
van het O.C.M.W. Volgens de overlevering zou ook de
kleermaker Michel Vandevoorde als opdrachtgever
betrokken geweest zijn. Hij wou een kapel laten
bouwen om genezing van zijn ziekte te bekomen. Hoe
de ware toedracht ook is, het kapelletje is nog steeds
een trefpunt voor de buurt tijdens de Mariamaand in
mei.
Draai aan het kapelletje even terug en sla links af naar de Stagestraat. Volg deze
straat tot aan het kruispunt. Ga rechts op de Kortrijkseweg en blijf de weg volgen tot
aan de verkeerslichten. Sla af naar de Sprietestraat en steek opnieuw de spoorwegbrug over tot aan het kruispunt met de Meelstraat. Sla links af.

9. kapel onze-lieve-vrouw van lourdes
De kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
werd gebouwd in 1968 en dat op initiatief van de wijkbewoners. Voor de kapel vind je een bloemperkje en een
arduinen knielbank.
Het gaat om een bakstenen pijlerkapel op een plint uit
granietsteen. Boven de plint zie je een plaat met als
opschrift: O.L.V. VAN LOURDES / ZEGEN ONZE WIJK /
MEI 1968.

Volg de Meelstraat verder tot aan het kruispunt met de Leemputstraat. Ga rechtdoor
naar de Wedagestraat. Volg de weg tot aan het kruispunt met de Spitaalstraat. Ga
linksaf en blijf de Spitaalstraat volgen. Neem de 1ste afslag rechts naar de Olifantstraat.

10. kapel onze-lieve-vrouw
De Onze-Lieve-Vrouwkapel bevindt zich onder een
lindeboom aan de erfoprit van hoeve “De Hoge Lucht”.
Deze kapel dateert van 1920, maar moest toen al
dienen ter vervanging van een ouder bouwwerk.
Volgens de literatuur stond hier al in 1792 een kapel!
Het gaat om een prachtig bewaard gebleven
baksteenbouw met arduinen plint. Net zoals de
Sint-Jozefskapel gaat het om een trapgeveltje met
een rondboogingang.

Blijf de weg verder volgen tot je aan de T-splitsing met de Achterstraat komt. Ga
linksaf tot aan het kruispunt met de Caseelstraat. Ga eerst rechts en meteen linksaf
naar de Mirakelstraat. Volg je de korte route? Neem dan de Spitaalstraat richting de
Desselgemseweg. Volg de weg tot aan de Kwadestraat en blader naar kapel 28 voor
het vervolg van de route (vanaf de Kwadestraat).

11. kapel onze-lieve-vrouw van de vrede
Deze Onze-Lieve-Vrouwkapel werd gebouwd circa
1944 om bescherming tegen het oorlogsleed van de
Tweede Wereldoorlog af te smeken.
Het gaat om een klein pijlerkapelletje van oranje
baksteen, afgedekt door grijze eternietleien en met
een beeldje van Maria. Op de pijler zie je een houten
bordje met als opschrift: O.L.VROUW VAN VREDE /
BESCHERM ONS.

Volg de Mirakelstraat tot aan de Deerlijkseweg. Ga rechtsaf en volg de weg tot aan
de Remi Vanmeerhaeghestraat. Op de hoek van de straat zie je de Garenkapel.

12. garenkapel
Officieel is deze kapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, maar het is een vroegere
toewijding aan Sint-Katarina, de patroonheilige van spinsters en kantwerksters, die de
kapel haar naam heeft gegeven.
Ondanks de rijke geschiedenis van de kapel in Nieuwenhove kijken we hier toch naar
een vrij recent exemplaar. Net zoals op andere plaatsen moest de oorspronkelijke
Garenkapel in 1950 wijken voor de verbreding van de Kerkstraat. Pas in 1985 zou
het gemeentebestuur van Waregem overgaan tot de heropbouw. Daarvoor kon beroep
gedaan worden op de bouwmaatschappij Helpt Elkander die gratis een stuk grond ter
beschikking stelde.
Het gaat om een bakstenen kapel met een apart achthoekig grondplan. Het dak
bestaat uit zwarte leien met een ijzeren kruis op de nok.
Volg de Remi Vanmeerhaeghestraat richting Sint-Margaretakerk, sla rechts af en volg
de Platanendreef tot aan de 1ste afslag links. Volg de Blauwe-Zwaanstraat tot aan het
kapelletje in de bocht vóór de Vichtseweg.

13. kapel onze-lieve-vrouw van genade
Ter hoogte van huisnummer 78 vind je deze kapel.
Ze werd gebouwd in 1980 door de wijkbewoners als
vervanging van een oudere kapel en zou als twee
druppels water op de oude kapel lijken. De inwijding
door e.h. Vannecke volgde al snel.
Het gaat om een bakstenen kapel die wordt afgedekt
door een bakstenen zadeldak met Vlaamse pannen
en een ijzeren kruis op de nok. Binnenin zie je een
gemetst altaar met een beeld van Onze-Lieve-Vrouw
op.

Ga rechtsaf en volg de Vichtseweg tot aan de 2de afslag naar links. Op de hoek met
de Elsdreef vind je opnieuw een kapel.

14. kapel onze-lieve-vrouw van de vrede
Naast Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede staat deze
kapel ook bekend als de “kapel van het Kuipershof”.
Hoewel de huidige kapel er pas staat sinds 1995 en
dus vrij recent is, was hier al een kapel sinds 1944. Bij
de heropbouw werden de oorspronkelijke
gevelstenen zelfs hergebruikt!
De bakstenen constructie is afgedekt door een
zadeldak dat bestaat uit zwarte Vlaamse pannen.
Opvallend zijn ook de arduinen sokkels onder de
bovenbouw die door pijlers ondersteund worden.
Het opschrift vermeldt: “KONINGIN VAN DEN VREDE
B.V.O.”
Volg de Elsdreef tot aan het kruispunt met de Ingooigemstraat. Ga linksaf en volg de
weg tot het volgende kruispunt. Ga rechtsaf naar de Plasstraat die overgaat in de
Brabantstraat. Ter hoogte van TVH ga je naar rechts, naar de Pannewegel.

15. kapel Heilige Aldegonde
Toen de tante van Remi Vanneeder in 1887 werd getroffen door
huidkanker, vertrouwde de familie niet enkel op de geneeskunde
en traditionele remedies. Voor de zekerheid werd ook een kapelletje voor de heilige Aldegone aan het ovenbuur aangebouwd.
Deze kapel maakte plaats voor de verbreding van de
Pannewegel, maar werd heropgebouwd op de plaats van het
vroegere ovenbuur. Zowel het beeld als het deurtje van deze
kapel gaan terug op het vroegere bouwwerk.
Volg de Pannewegel opnieuw naar de Brabantstraat. Ga rechtsaf en neem de 2de
afslag rechts (bij een kleine kapel AVE MARIA). Blijf de Brabantstraat volgen tot aan
de Industrielaan. Hier naar rechts en verderop links in de Vijverdamstraat.

16. kapel onze-lieve-vrouw
Deze wit geschilderde bakstenen kapel met zijn opvallende
luikjes werd vermoedelijk gebouwd door Aloïs Adam in de
tweede helft van de 19de eeuw als belofte na een ziekte.
Naast de klapdeurtjes valt deze kapel ook op door het blauw
geschilderde interieur en het decoratieve metalen kruis op de
nok van het zadeldakje.
Keer in de Vijverdamstraat terug tot je opnieuw op de
Industrielaan uitkomt. Sla links af en volg de weg tot aan de
Anzegemseweg. Ga naar links en volg de Anzegemseweg tot
aan de Steenovenstraat. Draai hier rechts in.

17. kapel onze-lieve-vrouw van de rozenkrans
De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, ook
gekend als “Onze-Lieve-Vrouw van de Boskant”, staat sinds
1961 in de Steenovenstraat. Ze werd gebouwd op initiatief van
de wijkbewoners en op 29 april 1961 ingewijd door kanunnik
Jozef Versele.
Het gaat om een oranje bakstenen gebouw met een opvallend
uitlopende voorgevel. Het opschrift boven de ingang maakt
meteen duidelijk dat deze kapel aan Maria is opgedragen.
Binnen vind je een eenvoudig gemetst altaar.
Volg de Steenovenstraat (naar links) tot aan het kruispunt met de Flanders-Fieldweg.
Draai rechts in en volg de weg tot aan het Flanders Field American Cemetery.

18. kapel flanders field american cemetery
Dat het Flanders Field American Cemetery een uniek plekje in Waregem is, mag al lang
geen verrassing meer zijn. De enige Amerikaanse begraafplaats uit WO I in België is
dan ook meer dan terecht beschermd als monument.
Centraal op het terrein met 368 graven, ligt de kapel die werd opgetrokken uit witte
Pouillenay natuursteen. Het achthoekig platform zorgt ervoor dat de kapel boven het
centrale grasplein uitsteekt. Boven het venster kan je het opschrift “GREET THEM EVER
WITH GRATEFUL HEARTS” zien in opvallende gouden letters.
Achter de zware bronzen deur, versierd met een verguld kruis omgeven door eikentakken en stralen, vind je een overweldigende gebedsruimte. De tekst “IN MEMORY
OF THOSE AMERICAN SOLDIERS WHO FOUGHT IN THIS REGION AND WHO SLEEP IN
UNKNOWN GRAVES” maakt meteen duidelijk dat deze kapel is opgedragen aan de 43
Amerikaanse soldaten die in onze regio sneuvelden, maar nooit werden geïdentificeerd.
Vergeet ook zeker niet om eens naar boven te kijken: het prachtige plafond, dat naar
boven toe versmalt, is versierd met een beige en goudkleurige mozaïek waarin je onder
andere vredesduiven kan bewonderen.

Verlaat de begraafplaats en rij rechts de Bosstraat in. Volg deze weg tot aan de
Galgestraat, ga naar links en fiets over de brug over de E17. Op het kruispunt met de
Brouwerijstraat en de Felix Verhaeghestraat zie je ‘Belle Marie’s kapelle’.

19. kapel onze-lieve-vrouw ter troost
In de volksmond staat deze kapel vooral gekend als Belle Marie’s kapelle. Isabella
Brugge, ook gekend als Belle Marie, was verzorgster aan huis en hielp veel hulpbehoevende Waregemnaars tijdens de hongersnood van 1845-1848. Als dank voor haar
inzet voor de zieken, kreeg ze van het gemeentebestuur de toelating om een omhaling
te doen voor het oprichten van een kapel. Zo kwam men in 1857 tot de bouw van een
kapel op de hoek van de Felix Verhaeghestraat en de Brouwerijstraat.
Meer dan 150 jaar overleven zonder slag of stoot zat er echter niet in voor Belle Marie’s
kapelle: tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het oorspronkelijke Mariabeeld gestolen
en in 1984 brak er een zware brand uit. Gelukkig werd de kapel in 1987 grondig
gerenoveerd. Het dak werd vernieuwd, de muren gezandstraald en hervoegd en er
werd een nieuwe plint geplaatst.
Officieel is de kapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Troost. Dat zie je meteen als je
de gevel bekijkt. Boven de rondbogige toegangsdeur kan je het opschrift “1857 O.L.
VROUW TER TROOST 1857” aflezen.
Neem zeker ook binnen een kijkje: op het altaar staat namelijk een beeld van Onze-Lieve-Vrouw, je kan er ook een kaarsje aansteken of wat meer te weten komen over de
geschiedenis van Belle Marie en haar kapel.
Rij de Brouwerijstraat in en volg de weg tot aan de 4de splitsing. Volg links mee in
het doodlopende stukje van de Brouwerijstraat. Naast de kapel op het einde van de
straat, volg je het pad dat uitkomt in de Wortegemseweg.

20. kapel met christusbeeld
De komst van deze kapel met Christusbeeld in 1985
had behoorlijk wat voeten in de aarde. Eerder stond
op deze locatie namelijk al een kapel. Die verdween
nadat de verkavelingsaanvraag van
baron Fernand de Kerckhove d’Exaerde Borluut werd
goedgekeurd. De voorwaarde was wel dat de kapel
diende te worden heropgebouwd. Blijkbaar moest
de baron toch wat aangespoord worden, want het
was uiteindelijk pas in 1985 - en onder druk van de
wijkbewoners - dat de huidige kapel er kwam. Het
ontwerp is van de hand van de Beverse architect
Etienne Ducatteeuw, geen onbekende wat betreft de
kapelletjes in de regio.
Volg de Wortegemseweg tot aan het rondpunt van het ‘Leeuwke’. Neem de 3de afslag
naar de Holstraat en steek de Zuiderlaan over. Op het einde van de Holstraat sla je
rechts af naar de Keukeldam.

21. kapel onze-Lieve-vrouw
Na 1911 liet Agnes Casier, de dochter van de
baron, de kapel aan de rand van het kasteeldomein
bouwen. Ze deed dat als dankbetuiging nadat haar
dochter Ghislaine herstelde van een slepende ziekte.
De kapel werd samen met de rest van het domein
zwaar geraakt tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar
werd gelukkig in de oorspronkelijke staat hersteld.
De kapel maakt deel uit van het beschermde park
Casier en werd in 2009 nog grondig gerestaureerd.
Volg de Keukeldam tot aan het rondpunt en ga links
naar de Jan Bouckaertstraat. Blijf de weg volgen tot
de 1ste afslag aan de linkerkant. Draai in en volg de
Marcel Windelsstraat. Ga rechtdoor in de Processiestraat (voorbij de kruispunten met
de Stationsstraat en met de Olmstraat) tot je rechts kan inslaan naar de Molenstraat.
Steek de Zeswegen over en volg de René Sabbelaan tot aan het rondpunt. Ga rechtdoor naar de Roger Vansteenbruggestraat. Op het einde van het doodlopende deel
van de Roger Vansteenbruggestraat vind je de kapel.

22. kapel onze-lieve-vrouw
Georges Vanluchene, de toenmalige eigenaar van het
aanpalende huis, bouwde in 1982 eigenhandig deze
kapel die werd opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw.
Deze actie kwam er mee op initiatief van de wijkpastoor Raf Vannieuwenhuyse.
De onbeschilderde pijlerkapel werd opgetrokken
in oranje baksteen, maar de plint bestaat uit bruine
steen. Onder een zadeldak uit pannen zie je een beeld
van Maria met kind. Dat beeld werd door Georges
Vanluchene aangekocht bij de passionisten in Kortrijk.

Ga verder in de Roger Vansteenbruggestraat tot aan de Vijfseweg. Ga eerst links in
de Vijfseweg en draai daarna links in naar de Transvaalstraat. Op de hoek met de
Lindetuin zie je de volgende kapel.

23. kapel onze-Lieve-vrouw van vlaanderen
De “kapel van de Lindetuin” zoals ze in de buurt ook
gekend is, werd opgericht in 1988 op initiatief van de
pastoor en een aantal wijkbewoners. Ze moest een
houten kapel uit 1951 vervangen. Bouwmaatschappij
Helpt Elkander liet de kapel bouwen, de materialen
werden geleverd door Achiel Van Acker en tuincentrum
Soenen leverde de planten en de dolomietsteentjes,
van samenwerking gesproken!
Het gaat om een bakstenen, mijtervormige kapel met
een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in de
nis. Opvallend is ook het smeedijzeren traliewerk.

Neem vanuit de Transvaalstraat de laatste afslag naar links in de Lindetuin. Volg de
weg tot aan de Roterijstraat en draai rechts mee. Steek de Gentseweg over en volg
de Koekoekstraat tot aan het kruispunt met de Spoorweglaan. Ga naar links en volg
de weg tot aan de hoek met het Zonneveld.

24. kapel onze-lieve-vrouw
Deze ietwat vreemde constructie staat al sinds begin
1988 op de hoek van het Zonneveld met de
Spoorweglaan en werd in mei 1988 plechtig
ingewijd. Het houten kapelletje is bekleed met stro en
het dak is bedekt met roofing. Vooral het grote beeld
van Onze-Lieve-Vrouw met kind springt meteen in het
oog.

Steek de Spoorweglaan over naar de Herlaarstraat en ga rechtdoor tot aan het 2de
kruispunt. Ga naar rechts in de Peter Benoitlaan. Op het einde van de straat ga je
naar links in de Koekoekstraat. Vóór de kerk van Sint-Eloois-Vijve ga je naar rechts
en daarna onmiddelijk links. Vóór de brug over de Leie ga je naar rechts in de Emiel
Clausstraat.

25. kapel onze-Lieve-vrouw van fatima
In 1948 besluit de familie Declerck-Balduyck om een
kapel te bouwen als dank voor de veilige terugkeer
van hun zonen uit de Tweede Wereldoorlog. Aan dit
verhaal word je binnen in de kapel nog steeds
herinnerd door een marmeren gedenkplaat.
Nu valt de kapel vooral op door het oranje houtwerk.
De kapel staat namelijk op het terrein van de firma
Leievoeders en kreeg daarom een aangepast kleurtje.
Op het houten altaar staat een beeld van OnzeLieve-Vrouw van Fatima terwijl de aandachtige
toeschouwer onder het altaar ook nog de originele
cementtegelvloer kan bewonderen.
Keer in de Emiel Clausstraat even terug en volg het Leiesas onder de brug door en ga
links via de Ketsersstraat naar de Barrage. Blijf langs de Leie rijden tot aan de Grottelaan. Passeer langs de Lourdesgrot en ga op het einde van de straat rechtsaf naar de
Schoendalestraat. Ingebouwd in de gevel van de handelszaak van Rudy Ovaere vind
je de volgende kapel.

26. kapel onze-lieve-vrouw
Als je niet oplet, ben je voor je het weet deze kapel
gepasseerd. Ze zit namelijk volledig ingewerkt in de
gevel van de elektriciteitszaak van Rudy Ovaere in de
Schoendalestraat. In 2003 werd het gebouw, inclusief
kapel, grondig gerenoveerd.
Vergeet zeker niet om een blik te werpen op het mooie
beeld van Maria met kind dat je binnen in de kapel
aantreft.

Ga linksaf naar de Staakmolenstraat. Aan het kruispunt met de Gentseweg ga je
rechtdoor naar de Tapuitstraat. Blijf de weg volgen. Aan het kruispunt met de Moorstraat ga je rechtsaf tot aan de jongste kapel op de route.

27. kapel onze-Lieve-vrouw
De meest recente kapel langs de route staat er pas
sinds 2009, maar verwijst wel naar een veel oudere
traditie. Er stond hier namelijk vroeger al een kapel
die zelfs al op de kaart van het Militair Cartografisch
Instituut uit 1898 aangeduid werd.
In het bakstenen muurtje werd een spitsbogige kapel
geïntegreerd. In de nis vind je een beeld van
Onze-Lieve-Vrouw.

Keer terug naar het kruispunt en volg de Tapuitstraat tot het kruispunt met de
Waterstraat en de Wetstraat. Ga naar rechts in de Wetstraat en dadelijk naar links in
de Kruiskesstraat

28. kapel onze-lieve-vrouw
Aan de erftoegang van de oorspronkelijk 18deeeuwse hoeve in de Kruiskesstraat staat deze
neogotische bakstenen kapel uit 1949. Typisch voor
deze bouwstijl zijn de spitsboogvensters in de zijgevels, de spitsboogtoegang en de glas-in-lood
ramen. Binnen vind je naast een opvallende tegelvloer, ook een beplaasterd altaar met een Christusbeeld terug.

Volg de Kruiskesstraat tot het einde en ga rechts. Blijf de weg volgen tot de 1ste afslag
rechts. Rij in de Kwadestraat tot aan de 1ste afslag rechts en draai de Wetstraat in. Ga
rechtdoor tot aan het 3de kruispunt en volg de Kronkelstraat. Aan het kruispunt met
de Moorstraat ga je linksaf tot aan de Gentseweg. Steek die over en ga rechtdoor in
de Moerbosstraat. Ga links in de Schoendalestraat en ga iets verderop rechts in de
Leiegoeddreef.

29. kapel onze-Lieve-vrouw van lourdes
Op de hoek van de Schoendalestraat en de
Leiegoeddreef vind je deze kapel opgedragen aan
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Dat ze een lange
geschiedenis heeft, blijkt uit het feit dat ze al
vermeld wordt op een kaart van het Dépôt de la
Guerre uit 1862.
De wit beschilderde bakstenen pijlerkapel heeft een
opvallende vorm met haar scherpe puntgevel. Op de
nok zie je een ijzeren kruisje terwijl je in de nis een
beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aantreft.

Op het einde van de Leiegoeddreef ga je naar links langs Vijve-Trakel. Net vóór het
sas van Ooigem sla je de Abdijstraat in. Volg deze straat die overgaat in de
Ter Lindenstraat. Op de hoek met de Hooistraat vind je de volgende kapel.

30. kapel onze-lieve-vrouw van lourdes
De kapel werd in 1976 gebouwd als vervanging van
de kapel die in 1874 werd opgetrokken in opdracht
van Joanna en Regina Decaluwe, toen de eigenaars
van de hoeve op de hoek.
Het gaat om een oranjebakstenen kapel onder een
zadeldak. Opvallend is ook de ijzeren toegangsdeur
met bloemmotieven. Binnen kan je de tijd nemen om
even op adem te komen en te bezinnen onder het
goedkeurend oog van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Volg de Ter Lindenstraat. Aan de ingang van het landbouwbedrijf zie je de kapel van
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand.

31. kapel onze-Lieve-vrouw van bijstand
Deze kapel, opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van
Bijstand, is gelegen aan de erftoegang van het goed
‘Ter Linden’ en werd gebouwd in 1946 als dank voor
de bescherming tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Volgens het landboek van Joseph de Coster uit 1764
stond hier reeds een kapel. Plaatselijke metsers
stonden in voor de bouw van de kapel, gebaseerd op
een Wortegems ontwerp. De metalen traliehekkens
met het opschrift AVE MARIA vallen meteen op.

Vervolg je weg in de Ter Lindenstraat. Ga naar rechts in de Leiestraat en neem daarna
de 1ste afslag naar links, de Opstalstraat. Die straat volg je tot de 2de afslag rechts (ondertussen ben je de Schoendalestraat overgestoken). Volg de Zilverbergstraat tot je op
de linkerkant het doodlopende straatje Alsteen aantreft. Ook hier vind je een kapelletje.

32. kapel onze-lieve-vrouw
Deze kapel, gelegen in één van de pijpenkoppen, is
vrij recent. Ze werd namelijk pas rond 1980
gebouwd door een aantal bewoners van deze nieuwe
wijk.
Het gaat om een bakstenen, mijtervormige pijlerkapel
met een bakstenen bloembak. Onder de nis (met een
beeld van Maria met kind) zie je het
opschrift: MOEDER MARIA / BESCHERM ONZE WIJK.
Als je vanuit Alsteen komt, ga je rechtdoor in een
zijstraat van de Zilverbergstraat. Op het einde van
de straat volg je het fietspad links tot je uitkomt in
de Jozef de Costerstraat. Daar ga je links tot de 2de
afslag. Sla rechts in en ga rechtdoor tot de hoek met
de Alfred de Taeyelaan.

33. kapel onze-Lieve-vrouw
Opnieuw een vrij recente kapel, deze maal
gelegen op de hoek van de Alfred de Taeye- en de
Vlaslaan. Ze werd gebouwd in 1979 door een aantal
buurtbewoners en is omringd door buxushaagjes en
bloemen. Het is een aparte, geelbruine kapel onder
een overhangend zadeldak. Je ziet tussen de
faiencetegels ook het vroegere wapenschild van
Desselgem met zijn 3 sleutels. In de nis zie je een
beeld van Onze-Lieve-Vrouw.

Rij de Vlaslaan in. Op het einde van de straat ga je rechtsaf naar de Kasteelstraat. Op
de hoek met de Leopold III-laan vind je (weggestopt achter een elektriciteitskabine)
een opvallende blauw-witte kapel.

34. kapel onze-lieve-vrouw
Op de hoek van de Leopold III-laan en de Kasteelstraat vind je de opvallende Onze-Lieve-Vrouwkapel.
Met zijn moderne vormgeving en in het oog
springende blauw-witte kleur is de kapel uit 1955
een buitenbeentje.
De asymmetrische kapel bestaat uit bepleisterde en
wit geschilderde bakstenen die werden bedekt met
golfplaten. Voor de kapel zie je een bloembak en een
arduinen knielbank.
Gebouwd op initiatief van de wijkbewoners en
pastoor De Jonghe, moest de kapel dienen als
vervanging van een oud boomkapelletje.

Volg de Leopold III-laan tot het einde. Ga naar links in de Nieuwstraat. Naast nr. 107
werd een kapel aangebouwd.

35. kapel onze-Lieve-vrouw van lourdes
Volgens de overlevering zou de kapel ter ere van
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes er in 1943 gekomen
zijn ter vervanging van een 18de-eeuwse kapel, de
tegenhanger van de Beverse Kutskapel.
Bij het kadaster vinden we andere informatie: de
kapel zou pas in 1955 gebouwd zijn door
vlashandelaar Richard Neirynck. Het gaat om een
beschilderd baksteengebouw onder een zadeldak in
zwarte natuurleien. In de geveltop zie je een gemetst
kruisje terwijl je, als je goed kijkt, in het metalen
traliewerk het opschrift AVE MARIA kan
onderscheiden.

Rij verder in de Nieuwstraat tot aan de 1ste afslag. Ga links naar de Kleine Nieuwstraat
en vervolgens de Pompoenstraat. Net voor het kruispunt met de Liebaardstraat ga je
naar links in de Wijwaterput tot je aan de Meierie uitkomt. De kapel vind je aan nr. 23.

36. kapel van het heilig-hart
De Heilig-Hartkapel werd opgericht in 1946 naast de
toenmalige herberg ‘De Meierie’ door de familie
Willaert. Hiermee wilden ze hun dank betuigen voor
de bescherming tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De roodbakstenen kapel met het erg steile zadeldak
is omringd door taxushagen en een buishek. Vroeger
vond je onder het spitsbooggewelf steevast een beeld
van het Heilig-Hart, maar voortdurend vandalisme
heeft hier helaas een stokje voor gestoken.

Volg de Meierie tot het einde en ga rechtsaf in de Nijverheidstraat. Steek de Liebaardstraat over en ga rechtdoor tot de 1ste afslag rechts. Volg dit doodlopende deel van de
Nijverheidstraat tot aan de kapel van Madonna van de Rozen.

37. kapel madonna van de rozen
De “Rozenkapel” werd gebouwd in 1984 door de
familie Kints als bedanking voor de genezing van een
ziek familielid. Rondom de kapel loopt een verhard
pad dat is afgezet met aangelegde bloemperken. In
de geveltop kan je zien dat de kapel is opgedragen
aan Madonna van de Rozen. De kapel werd ook
officieel ingewijd op 23 juni 1984.
Neem zeker ook een kijkje binnen in de kapel. Op een
gemetst altaar zie je een Mariabeeld en twee
halfronde bas-reliëfs, maar ook een ommegang met
14 staties.

Keer terug naar de hoofdweg en blijf de Nijverheidstraat volgen tot aan het kruispunt
met de Hoonakkerdreef. Sla rechts af en neem vervolgens (net na de Bermkouter) het
fietspad op je linkerkant. Je komt uit bij de volgende kapel.

38. kapel onze-lieve-vrouw van de rozenkrans
De kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans werd gebouwd in 1989
om de genezing van één van de bewoners uit de wijk af te smeken. De pastoor van
Beveren, Luc Suijs, zorgde voor de officiële inwijding op 31 augustus 1991.
Het gaat om een pijlerkapel, een type dat nog voorkomt in de streek, die wordt
omgeven door struiken en voorafgegaan door een pad uit rode tegels. Aan het begin
van het pad werden twee bloembakken gemetseld die mee zorgen voor de aankleding
van de kapel. In de nis zie je een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans.
Rij verder in de Kouters tot je rechts de afslag naar Kleurvinge kan nemen. Volg deze
straat tot je op de Hoonakkerdreef uitkomt. Als je rechts kijkt, zie je iets verder de
Kutskapel opdoemen.

39. kapel onze-lieve-vrouw troost-der-nood / kutskapel
De Kutskapel werd in 1971-1972 gebouwd door de heemkundige kring van
Beveren-Leie nadat de oorspronkelijke kapel in de Grote Heerweg werd afgebroken in
1968. Deze oude kapel werd volgens de legende opgericht nadat een schipper, die in
moeilijkheden kwam op de Leie, op wonderbaarlijke wijze werd gered. Hoe het ook zij,
de oorspronkelijke kapel werd reeds vermeld in 1684!
Architect Etienne Ducatteeuw kon de oude kapel gelukkig nog opmeten en uitgebreid
fotograferen en stond mee in voor de heropbouw. Hierbij werden de ijzeren
kruisbekroning en de ijzeren ramen van de oude kapel gerecupereerd. Ook voor het
interieur werd heel wat materiaal hergebruikt: het altaar, de kruisweg (met Duitse
onderschriften) en het Onze-Lieve-Vrouwbeeld in het schrijn, werden namelijk
teruggeplaatst. Op 22 oktober 1972 was het feestelijk moment aangebroken: pastoor
De Pourcq kon de kapel inwijden.
Keer om aan de Kutskapel en rij nog even verder in de Hoonakkerdreef tot je aan de
Grote Heerweg komt. Ga links en neem meteen de 1ste afslag rechts. Volg
Beveren-Trakel tot je opnieuw aan de Sint-Jansstraat komt. Langs de beschermde
hoeve Beaulieu bereik je opnieuw de begraafplaats.

Deze brochure werd samengesteld door het stadsarchief van Waregem.
Onze oprechte dank gaat uit naar:
- de vele medewerkers van de dekenij waregem en de verschillende 		
parochies die hun informatie over de kapelletjes deelden.
- De families vanluchene en dendooven die ons informatie bezorgden
over hun kapelletje.
- De geschied- en heemkundige kring ‘De gaverstreke’ voor het
raadplegen van hun archief.
- de heer etienne ducatteeuw voor de informatie over de beverse 		
kapellen.
- Mevr. Leona braet-Van Nuffel voor het nalezen van de brochure.
- Mevr. Astrid Callens voor de professionele fotografie.

