
 

 Wandel- en fietsroute in Sint-Denijs   
 

Waar men (op zoek) gaat langs Vlaamse wegen,  
komt men er Maria tegen  
 

Het is een goed idee om even op verkenning te gaan naar de aan Maria toegewijde 
kapellen die we in onze Pastorale Eenheid nog rijk zijn. We bieden je hierbij een tocht 
aan in Sint-Denijs langsheen alle kapellen en gevelkapelletjes. Op de kaart staan ze 
allemaal aangegeven. Je kan zelf je tocht uitstippelen, of je kan gebruik maken van twee 
routes die we hierna suggereren: een korte wandelroute door het centrum of een langere 
fietsroute. Die tweede kan je uiteraard ook te voet afleggen. Je kan alles in één dag 
verkennen of spreiden over meerdere tochten. 
 
Voor beide routes geven we je hierbij een routebeschrijving en plannetje. Daar staan de 
kapellen aangegeven met een rood kruisje en een nummer. In de routebeschrijving 
wordt behalve naar de straatnamen soms ook verwezen naar de knooppunten van het 
wandelnetwerk van Westtoer/toerisme Vlaanderen. Die punten staan wel niet op het 
plan aangegeven, maar je herkent ze aan de groene bordjes langs de weg. 
 
Op beide routes komen smalle voetwegen voor die niet geschikt zijn voor 
rolstoelgebruikers en niet altijd optimaal berijdbaar voor buggy’s.  Als fietser zal je 
misschien moeten afstappen en de fiets aan de hand leiden. Op de fietsroute komen 
bovendien enkele stroken onverharde weg voor.  
 
Aan de tocht hebben we nog een spelelement toegevoegd. We hebben 8 kapellen 
geselecteerd. We geven je de foto’s van de kapellen en van de beelden die in die 
kapellen geplaatst zijn. Noteer bij elke kapel het overeenkomstige nummer van de kapel 
die je op de wandel/fietskaart kan vinden en de letter van het beeld dat je in de kapel 
aantreft. De oplossing kan je opvragen bij diaken Jan Reynaert 
(jan.smallfox@gmail.com) 
 
We wensen je een aangename wandeling en/of fietstocht en een fijne zoektocht. We 
suggereren ook wel om af en toe wat tijd te nemen, om wat rust te zoeken bij een of 
meer kapellen en misschien het lied te zingen: “Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden, 
maar om een poos bij U te zijn. Ik heb U niets te geven, niets te vragen deze dag. Ik 
bezit alleen de grote vreugde, dat ik U bekijken mag”.  
 
Opmerkingen, ervaringen of suggesties in verband met deze routes mag je doormailen 
naar Jan Reynaert (jan.smallfox@gmail.com) 
 
Prettige tocht toegewenst 
Jan Reynaert 
 
 
  



 
 
 
 
Beschrijving wandelroute:  
 
Vertrek aan de kerk van Sint-Denijs. Begin alvast met een kijkje te nemen in deze 
mooiste kerk van Zuid-West-Vlaanderen.  In de noordelijke/linker zijkapel kan je een 
eerste beeld van Maria bewonderen. Het is een gepolychromeerd 18e -eeuws beeldje.                     
 
Ga de Kerkeberg op tot bovenaan.  Daar sla je links af en even verder rechts af de 
Rodewilgenstraat in. Vanaf hier begint de zoektocht naar kapellen én gevelkapelletjes 
(vanaf nr 1 op de kaart). Op het einde van de straat sla je links af (kapel nr 2 op de 
kaart).  Wat verder, in een S-bocht (wandelknooppunt 18) kan je een voetpad links of 
rechts volgen. Het loont de moeite om eerst het pad rechts te nemen (naar knooppunt 
16) tot aan de hoeve, de Rode Duifhuize, om er de hoeve zelf, de kapel en het beeld 
van Glorieux te bewonderen. Je moet dan wel op je stappen terugkeren. Neem daarna 
het andere pad (naar knooppunt 19 toe) voorbij een kapel (nr 4 op de kaart). Aan 
knooppunt 19 volg je het pad dat naar beneden gaat (dus niet richting knooppunt 20) 
tot aan de Koffiestraat. Daar sla je links af, de helling op tot het volgende kruispunt.  
Sla rechtsaf, de Rodewilgenstraat in, naar beneden toe. Je steekt de straat (St-
Denijsplaats) over en neemt het pad tussen de huizen door (Kooigemwegel) tot je aan 
de Dalestraat komt. Daar sla je linksaf. Een eind verder sla je rechtsaf, de Wittogstraat 
in. Je klimt naar boven tot aan de Kooigemstraat (pas op, het is een drukke straat).  
Daar ga je rechtsaf.  
Ongeveer 600 m verder, aan een splitsing ga je linksaf, Ter Klarestraat in (je verlaat 
dus de Kooigemstraat die naar rechts afbuigt). Na 150 m neem je rechts het pad dat 
tussen twee houten omheiningen doorloopt. Aan het einde sla je de kiezelweg links in 
tot aan de Driesstraat. Die volg je verder linksaf. 
Aan de volgende kapel op je route (kapel nr 10) ga je rechts de Vinkestraat in.  Die 
volg je tot het kruispunt met de Moenstraat (ook hier kan het wat drukker zijn). Je slaat 
rechtsaf en komt zo aan de Driesstraat. Sla linksaf, naar beneden toe en volg die weg 
tot je terug aan de kerk komt. Onderweg kom je nog kapel nr 11 en 12 tegen.  
 
  



 



 
 
 
 
Fietsroute: beschrijving.  
 
Het eerste deel van de route volgt het traject van de wandelroute (tot aan kapel nr 10; 
wandelknooppunt 85) Daar neem je de Vinkestraat naar links (en niet rechts zoals de 
wandelroute verder gaat). 
Volg verder het plannetje en fiets in de Vinkestraat, de Marberstraat, de Perrestraat, 
het Hoogstraatje en de Kastanjeboomstraat. Het loont de moeite om een omweg te 
maken via de Drielindenstraat naar de Heynholwegel voor het kapelletje nr 17. Je 
moet dan wel terugkeren naar de Vinkestraat. Via de Beerbosstraat kom je aan de 
Zandbeekstraat. Let op het verkeer kan hier druk zijn. Via de Zandbeekstraat kom je in 
de Priesterstraat.  Voorbij het kapelletje nr 21 gaat het steil omhoog via een grindweg 
langs het Grandvalbos. Halverwege het bos sla je linksaf (richting wandelknooppunt 
77). Via een bos- en daarna een veldwegel kom je in de Pevergnestraat en verder in 
de Zandbeekstraat. Je gaat daar linksaf en fietst tot aan het wandelknooppunt nr 78. 
Daar ga de veldwegel in richting knooppunt 79. Als je op de Brucqstraat komt, ga dan 
even linksaf om de kapel nr 23 bij de hoeve te bekijken. In de Brucqstraat volg je 
daarna het wandelnetwerk, dat je brengt naar knooppunt 90 (je moet daarvoor wel een 
klein pad links nemen). Op het kruispunt waar kapel nr 9 staat, ga je rechtsaf (de 
Kooigemstraat in). Een weinig verder neem je links de voetwegel die je naar het 
centrum van het dorp brengt. Op het einde daarvan sla je rechtsaf en volgt de weg tot 
aan de kerk.  
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De Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem is een geheel  
van 11 voormalige parochies op het grondgebied van de gemeenten Avelgem,  
Spiere-Helkijn en enkele deelgemeenten van Zwevegem.  
 

Gemeente  Deelgemeente  Kerk toegewijd aan 

Avelgem 

Avelgem Centrum St. Martinus 

Bossuit 
De voormalige kerk is omgevormd  

tot een kunstkerk 

Outrijve St. Petrus 

Waarmaarde O.L.V. geboorte en St. Elooi 

Kerkhove De kerk is recent onttrokken aan de eredienst 

Spiere-Helkijn 
Helkijn St. Jan de Doper 

Spiere H. Hart van Jezus en St. Amand 

Zwevegem 

Heestert O.L.V. Hemelvaart 

Moen St. Eligius 

Otegem St. Amand en St. Anna 

Sint-Denijs St Dionysius en St. Genesius 

 
Contact:  
secretariaat Pastorale Eenheid, Scheldelaan 1 8580 Avelgem  
tel: 0476 75 62 23     pehfamilie@gmail.com 
 
Een aantal van deze kerken zijn aangesloten aan de organisatie Open Kerken 
(www.openkerken.eu).  De meeste kerken zijn iedere dag open.  
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