fietsen

Kapelletjesroute
34 kilometer

Kapelletjes ‘op den buiten’ waren vroeger nauw verbonden
met het leven van elke dag: ze luisterden naar de kleine
miseries van de mensen, brachten verlichting in hun kwalen
en deelden mee in de vreugde. Ze waren de weerspiegeling
van een heel mensenleven. Vandaag doen ze nog steeds
dienst als rustpunt: een plek om even te bezinnen op je eigen
manier, los van kerkelijke voorschriften.
Deze fietsroute van VVV Donkmeer leidt je langs 19
kapelletjes in Berlare, Overmere en Uitbergen.

www.beleefberlare.be
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Tip: Je kan de route ook in meerdere
keren verkennen!
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Zo kan je op de kruising van Cleylandt met
Dijkweg (A) kiezen voor een route van 10
km en aan de Sint-Rochuskapel (13) langs
de Veulaerstraet voor een route van 20 km.
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De kapelletjes langs de route
1.

Bareldonkkapel
Kapelleplein
De Donkkapel is de meest in het oog springende kapel, waar nog
regelmatig vieringen plaatsvinden. Ze was historisch toegewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw ter Groender Straete, vermoedelijk verwijzend
naar de ligging aan de “Groene Straat”, die Berlare via Bareldonk
verbond met Overmere en waarop de huidige Donklaan langsheen
het Donkmeer teruggaat. De kapel zou minstens dateren uit begin
14de eeuw. In 1959 werden bij vloerwerken in het koor oude vloertegels gevonden in gebakken en geglazuurd aardewerk met typische
Vlaamse motieven die zouden dateren van omstreeks 1300-1310.
De kapel maakt deel uit van het bedevaartsoord met ommegang en
Calvarieberg. Er werd doorheen de geschiedenis ook meermaals
gezocht naar het gestolen paneel van het Lam Gods.

2.

Heilige Cornelis
Kamershoek
Sint-Cornelius is de patroonheilige voor het vee, landbouwers en
huisdieren. Zijn voorspraak werd ook ingeroepen bij verlamming en
andere ziekten zoals epilepsie, in de middeleeuwen de
Sint-Corneli(u)sziekte genoemd.
Hij stamde uit het adellijke Romeinse geslacht der Cornelii. In 251
werd hij tot bisschop van Rome gekroond en later werd hij als 21e
paus van de katholieke kerk heilig verklaard.

3.

Heilige Moeder Anna
Hoek Schuitje - Damweg
Sint-Anna is volgens bepaalde christelijke en islamitische tradities de
moeder van de Maagd Maria. Ze is de patrones van vele
kerkgebouwen, kapellen, ziekenhuizen, scholen en andere
Rooms-katholieke instellingen.
Rond 1920 liet slager Kamiel Rombout dit kapelletje vlakbij zijn
slagerij bouwen toen zijn vrouw ziek werd. Het mocht echter niet
baten, want de vrouw overleed en de drie jonge kinderen werden in
een ander gezin van de familie geplaatst.

4.

Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen
Hogeweg
Deze kapel in neo-gotische stijl werd in 1983 door het buurtcomité
gebouwd naar een model uit Lede, ter vervanging van een oud
afgebroken kapelletje.
In 1996 beeldhouwde broeder Peter Janssens, een broeder van
Oostakker die in Berlare woonde, een eikenhouten Mariabeeld. De
processie van halfoogst hield telkens halt bij deze kapel en er werd
op dezelfde datum nog lang een openluchtmis opgedragen.

5.

Heilige Antonius van Padua
Fred De Bruynestraat
De heilige Antonius van Padua werd aanroepen voor het terugvinden van verloren voorwerpen. Mensen die zo’n beeld thuis hadden durfden het wel eens met zijn gezicht naar de
muur zetten om er wat druk achter te steken. Volgens de overlevering zou het
kapelletje door de brouwersfamilie Van den Bossche-Bauwens rond 1883 gebouwd zijn
als dank voor een voorspoedige geboorte na twee miskramen. In 1986 stond het er zwaar
vervallen bij en op het punt afgebroken te worden. De eigenares schonk het voor een
symbolische frank aan de Heem- en Oudheidkundige Kring. Het kapelletje staat een beetje
verborgen, naast het kleine resterende stukje van de verdwenen kerkwegel.

6.

Sint-Martinuskerk
Dorp
De kerk van Berlare is het resultaat van verschillende bouwcampagnes. De oudste gedeelten stammen uit de 15de eeuw,
namelijk de westpartij met de gotische toren en de eerste traveeën
van de zijbeuken. De rest van de kerk stamt uit de vroege 20ste
eeuw. In die periode werd eveneens het interieur aangepakt. De kerk
werd voorzien van neo-gotische schilderingen die nu verstopt zitten
achter een witte pleisterlaag. De kerk heeft een Van Peteghemorgel
uit 1786 dat getrouw werd gerestaureerd.

7.

Heilige Rochus & Heilige Agatha
Beukenplein
De heilige Rochus is een van de pestheiligen die aanbeden wordt
voor de genezing van pest en andere besmettelijke ziekten.
Volgens kadastergegevens werd de kapel opgericht in 1904
door G. Vergauwen.

8.

Heilige Moeder Anna
Sint-Annaplein
De oorspronkelijke kapel (tot 1910) stond ongeveer waar nu de hoek
E. Hertecantlaan - A. De Grauwelaan ligt. Ze werd Vennekapel
genoemd zoals ook het plein Venneplein genoemd werd. Later werd
ze meer centraal op het plein geplaatst en kreeg ze de naam
Sint-Annakapel. Volgens een legende zou het beeld “Sint-Annate-drieën” tijdens een overstroming op de Heide aangespoeld zijn.
Mondelinge overlevering vertelt dat het tijdens de beeldenstorm
(1566) verborgen zou geweest zijn in een gracht in de Venne en zo
ontsnapt aan verwoesting. Het beeld zou uit de periode 1520-1540
dateren.

9.

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
A. De Grauwelaan
Deze kapel werd in 1889 gebouwd door Emmanuel De Bock en
echtgenote Maria-Francisca Van der Laenen om de genezing van
hun enig zoontje af te smeken. Tevergeefs echter. Bij de bouw van
de woning van notaris Vanderschot geraakte het tussen afval en
steengruis maar werd door de notaris en de buren terug hersteld.
Het bracht de buurt weer samen en dat feit lag aan de basis van het
herrijzen van Hoekskenskermis. Het beeld stelt een madonna met
kind op de arm voor die een slang, symbool van het kwaad, vertrapt.

10. Heilige Lucia, Onze Lieve Vrouw van de Vrede, Heilige Antonius,
Heilige Cornelius & Heilige Rita
Hoek van P. Christiaensstraat en Brugstraat
Op de hoek van de Brugstraat en de Pastoor Christiaensstraat staat
het kapelletje van de heilige Lucia, ook Daalkapel genoemd.
Voorheen geïncorporeerd in een aanbouw van ‘café Kapelleken’.
Volgens het kadasterarchief werd het kapelletje op de straathoek
samen met het aanpalende huis in 1879 gebouwd. Nadat het café in
2006 afbrandde, werd het kapelletje in 2007 herbouwd en
geïntegreerd binnen een nieuw appartementsgebouw.
Het gepolychromeerd beeld van de heilige Lucia staat er niet meer
alleen: vermoedelijk hebben een aantal buren zich mettertijd
ontdaan van hun oude heiligenbeelden.
11. Onze Lieve Vrouw ter Heide
Bergstraat
De zoon van de familie Heynderickx van het Heidekasteel werd in
de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen genomen en zijn ouders
beloofden een kapelletje te bouwen als hun zoon terugkeerde. Na
de oorlog kwam de zoon thuis en de familie hield haar belofte. Ook
het Mariabeeldje werd er door mevrouw Heynderickx in geplaatst.
12. Sint-Job
Sint-Jobstraat
Deze kapel zou dateren uit het begin van de 19e eeuw: we vinden ze
nog niet terug op de Franse kadasterkaart uit 1810, maar wel op de
Belgische Atlas der Buurtwegen uit 1841. Het verhaal van de heilige
Man Job is een legende uit het Oud Testament. Hij was een welstellend diepgelovig man die door God beproefd werd en al zijn
kinderen en zijn bezittingen verloor. Hij werd bovendien getroffen
door zweren over zijn hele lichaam. Omdat hij toch niet in opstand
kwam tegen God werd hij beloond en kreeg hij opnieuw een groot
gezin en zijn rijkdommen terug. Het kapelletje was een bedevaartplaats tegen zweren en etterende puisten. De buren kochten een
mooie mantel die bewaard werd bij een buur en eenmaal per jaar
over de schouders van de heilige gehangen werd.
13. Sint-Rochus
Moleneinde
Deze neo-gotische wegkapel werd gebouwd door graaf Victor van
den Steen de Jehay, sinds 1861 burgemeester en eigenaar van het
kasteel van Uitbergen. Volgens de overlevering werd de kapel door
de kasteelheer opgericht uit dank voor de genezing van zijn dochter
en toegewijd aan de pestheilige Sint-Rochus.
14. Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Molenstraat - Boerenkrijgpark
Sinds 2011 staat deze Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel ín
het Boerenkrijgpark. Aanvankelijk situeerde deze kapel zich op de
splitsing van de Molenstraat en Kasteelwegel maar ze werd in 2009
afgebroken omwille van verkeersveiligheid en heropgebouwd in het
park.

15. Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën
Kasteeldreef
De neo-gotische kapel van Marie Zeven Weeën of Smarten dateert
uit 1889 en telt zeven staties die uitgebeeld worden in natuurstenen reliëfs in de gevel. Ze werd opgericht op grond geschonken
door Louis De Smet, voorzitter van de kerkfabriek, en op zijn kosten
gebouwd.
16. Maria Moeder van Gods Raad, Heilige Sint-Jozef
& Sint-Antonius
Bontinckstraat
Deze neo-gotisch getinte wegkapel is vermoedelijk opgericht circa
1890. Boven de deur zie je een gemetselde cirkel in donkeren
baksteen, dat wordt een ‘blinde oculus’ genoemd.
17. Boerinnekapelletje
Mussenstraatje
In 1936, toen de Overmeerse Boerinnenbond haar vijfentwintigjarig
bestaan herdacht, werd in de Kleine Molenstraat voor die gelegenheid een Lieve-Vrouwkapelletje opgetrokken. Jaren later werd de
grond verkocht en het kapelletje verdween. Gelukkig kon de KVLV
(de vroegere Boerinnenbond) rekenen op de familie Gustaaf Wierinck - Bertha Van De Sompel. Zij stelden een stukje weiland in het
Mussenstraatje ter beschikking waar in 2010 het nieuwe kapelletje
werd opgetrokken.
18. Sint-Jozef
Schoolstraat
Deze kapel werd in 1933 gebouwd in art-decostijl naar een ontwerp
van Gents architect Adrien Bressers in de siertuin van brouwer en
olieslager Louis en zijn echtgenote Alice Steeman-Baeten. Ze bewoonden een ruime brouwerswoning in de Burg. de Lausnaystraat,
waarvan de tuin zich langs de huidige Schoolstraat uitstrekte. Op
vraag van de geestelijkheid van Overmere stonden ze in 1933 een
deeltje van hun tuin af voor de oprichting van een kapel als rusthalte
voor de nieuwe processie-ommegang, die uitging op 15 augustus ter
ere van Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming. De stichters kozen
ervoor hun kapel toe te wijden aan Sint-Jozef als patroon van België.
19. Klappelkapel - Sint-Catharina
Dendermondse Steenweg
Dit wegkapelletje werd door brouwer Louis Steeman opgericht in
1951 samen met het toenmalige café “De Klappel”. Het aanvankelijke
kapelletje zou aan de overkant van de steenweg gestaan hebben.
20. Sint-Benedictus
Zandstraat
Deze kleine wegkapel werd naar verluidt gebouwd in de jaren 1930
door toedoen van Coleta Maes in de oude wijk Bareldonk.
Benedictus (ca. 480 – 550) wordt beschouwd als de stichter en
‘vader van het kloosterleven in de Latijnse kerk’. Hij wordt aangeroepen als ‘patriarch der monniken van het westen’ en
‘spiegel van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid’.
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VVV Donkmeer is grote fan van... het Donkmeer! Langs de boorden van
het meer organiseert VVV Donkmeer verschillende ‘activiteiten met een
hoek af’. Stuk voor stuk de moeite waard voor het hele gezin.
Lid worden? Eenvoudig en met tal van voordelen!
Als lid van VVV Donkmeer geniet je van heel wat voordelen, waaronder
gratis toegang tot Waterfeesten, Halloweentocht en een gegidste
wandeling in elk seizoen, korting op de openluchtvoorstellingen van
Festivaria...
Je kan nu heel eenvoudig zelf je lidmaatschap in orde brengen via
www.vvvdonkmeer.be of scan eenvoudigweg de QR-code!
Daar ontdek je ook het volledige jaarprogramma.
Bordje verdwenen of beschadigd?
Meld het via secretaris@vvvdonkmeer.be

meer info:
			

Onthaalpoort Donkmeer,
052 43 25 60 en toerisme@berlare.be
v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare

