
     

WANDELEN IN GAVERE

KAPELLEKESBAAN



KAPELLEKESBAAN

Deze korte wandeling (minder dan 1 km) start op de Markt van Gavere aan de Fontein
(benedenmarkt). Langs het parcours komt u enkele kapelletjes tegen, één voor één de
moeite om eens van naderbij te bekijken. Ga daarom kort even op ontdekking.

PARCOURS: Sint-Rochuswegel -> Vossestraat -> Sint-Amandswijk -> Onderstraat 

  Afstand
0.85km (ca. 00u20 wandelen)

  Gemeente
Gavere

  Startplaats
Fontein (Benedenkant Markt, Gavere)

Bezienswaardigheden

1. Fontein

Op de Markt spuit de fontein haar helder
water dat nu ondrinkbaar is. In 1781 werd
deze fontein gebouwd in Doornikse
hardsteen, bedoeld als drink- en
bluswatervoorziening.

Dit goedbewaarde voorbeeld van
classistische kleinarchitectuur bevat op
de zijkanten de letters S.P.Q.G., 'Senatus
Populusque Gaverensis ', wat wil zeggen
'voor het bestuur en het Gaverse volk'.

De fontein werd gerenoveerd en dit was
aanleiding tot de Fonteinfeesten in 1981
en 1983, de fontein spoot toen geen
water maar 'tonnekesbier'.

  

2. Sint-Rochuskapelletje

Rochus van Montpellier (1295-1327) gaf
zijn geërfd vermogen aan armen en
vertrok in 1317 te voet naar Rome.
Onderweg verpleegde hij zieken en
pestlijders en verwierf spoedig naam en
faam, omdat hij sommigen genas door
het kruisteken over hen te maken. Op de
terugreis werd hij zelf door de pest
aangetast, daarom wordt hij vaak met
een bloot en open been afgebeeld.

Om anderen niet aan te tasten, trok hij
zich terug in een bos waar hij werd
verzorgd door een engel die hem
dagelijks een homp brood bracht met een
hond die zijn wonden likte. Genezen maar
door zijn ziekte niet meer herkenbaar,
werd hij eenmaal terug in Montpellier als
spion gevangen genomen, waar hij
opgesloten werd tot aan zijn dood.

Na zijn overlijden werd hij herkend door
zijn oma aan de opvallende wijnvlek in de
vorm van een kruis op zijn linkerzij.
Ofschoon nooit officieel heilig verklaard,
is hij één van de pestheiligen. 

  

3. Mariakapelletje

Het kapelletje, opgetrokken in de typische
paars-rode scheldesteen met “tietsekes”,
staat op privé grond. Het beeld van de
moeder met kind wordt hier vereerd. De
ex-voto’s die in en naast het kapelletje
geplaatst zijn getuigen van de
Mariadevotie van de buurt.

Vanaf hier watert de Leebeek naar de
Schelde in een overdekte loop, vandaar
dat we stokken in de open gracht zien om
grote elementen die met het water
meedrijven tegen te houden. 

  

4. Kapelletje O.L.V. van Lourdes

Bekend als stopplaats voor de vroegere
processies in de meimaand (Mariamaand)
met de Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia
(1865), de eerste en plechtige
communicanten, het kerkkoor, de
kerkfabriek met lichttoorts, de pastoors
met monstrans, de misdienaars, allen in
vol ornaat, de schoolkinderen, de pijnders
voor de heiligenbeelden en het baldakijn.

De buren brachten tijdens de stop
stoelen aan bij de echte en voor de
gelegenheid zelf gemaakte kapelletjes om
de pijnders een ogenblik te ontlasten.

Via de Onderstraat wandelen we terug
naar de benedenkant van de Markt
(richting fontein).
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