Meimertochten
Waar men gaat langs Vlaamse wegen,
komt men U, Maria, tegen …
Startplaatsen
Meulebeke Sint Amanduskerk
7 km wandelen of fietsen
Doomkerke Kerk Brandstraat Ruiselede
± 1,5 km wandelen
Tielt Poelberggrot
± 1,5 of 3 km wandelen
Oostrozebeke Ginstegrot
± 3,5 km wandelen of fietsen
Wielsbeke Sint Laurentiuskerk
± 5,5 km wandelen (rolstoeltoegankelijk)
Wingene Sint Amanduskerk
± 29,2 km fietsen

Geniet van deze tochten
Ontdek ook de andere MEImerwandelingen op www.landelijkegilden.be/meibedevaart2021
Volg steeds de, op dat moment
geldende, coronaregels
Hou het ook (verkeers)veilig met respect
voor andermans eigendom en de natuur
(laat dus geen zwerfvuil achter)
Het meibedevaartcomité is niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen.
.

Op bedevaart gaan
Op bedevaart gaan
Is een tocht ondernemen
En iedere tocht is een beeld
Van onze levensweg.
Het is weggaan uit een plek
Waar we in onze aarde geworteld staan
En vastzitten aan alles wat ons dierbaar is:
Ons huis, onze familie, onze vrienden,
De veiligheid en de geborgenheid,
Om te gaan naar een plaats
Waar we hopen op genezing en genade te ontvangen.
Op bedevaart gaan
Is vermoeid geraken
En pijnlijke voeten krijgen,
De ontmoediging bevechten
En de bekoring bestrijden
Om langs de weg te blijven zitten.
Het is ook de vreugde beleven
Dat iedere bocht in de weg
Een ander landschap opent
En elke heuveltop
Een wijds gezicht schenkt.
Het is de blijdschap ervaren
Van de aankomst op de bestemming,
Omdat men het gevoel heeft
Er thuis te komen bij een moeder of een vriend,
Die de deur opent op de eeuwigheid van God.
Salvatorianen Scherpenheuvel

Scan hier voor de route:

Meimerwandeling
Meulebeke
De tocht start op het marktplein in het centrum van Meulebeke, aan de kant van het gemeentehuis. De route is aangeduid met een
witte pijl met rode Stip!
Legende: RD = rechtdoor / R = rechts / L =
links
Karel Van Manderstraat RD – door historische
begraafplaats St-Amand (fiets aan de hand)
‘Ik ben de vriend van dag en nacht
voor elke nood, voor elke klacht.
Een vriend in voor- en tegenspoed
die altijd voor je open doet.
Klop en mijn deur zal open gaan,
vraag en mijn hart zal open staan.
Bons op mijn deur en schaam je niet,
in levensangst en zielsverdriet.
Voor elk verlangen, elk gemis
de God die altijd met je is.
Dit is je troost, je zekerheid,
dit is mijn naam , nu en altijd;
Ik zal er zijn,
Ik zal er zijn.’
Aan de uitgang van de Politieke
Gevangenenstraat naar R – Karel Van
Manderstraat naar L – Bonestraat naar R –
Meentakstraat naar R – Oude Gentstraat R –
tot begin nieuwe verkaveling Hectaar / daar
naar L paadje volgen tot Gentstraat –
Gentstraat naar R – Gentstraat tot huisnummer
107 – straat oversteken naar Kortestraat.
Wees bang, wees boos, wees radeloos,
gerustgesteld of treurig.
Wees opgeruimd en goedgeluimd of ronduit
sikkeneurig.
Wees zuur, wees zoet, een ramp of goed in
luisteren of praten.
Wees luid, wees stil of wat je wil, gevoelig of
gelaten.

Wees scherp en vief, wees lui, actief,
bedaard of horendol.
Wees koel of woke,maar hoe dan ook :
Wees wijs, schep moed, hou vol.
(Stijn Depaepe)

Loop verder naar de Kortestraat, hier naar
R. Oude Diksmuidse Boterweg naar L –
Koornzakstraat RD – via wegel naar Oude
Paanderstraat. Oude Paanderstraat R (Danny
en Sabine hoeve nr. 19 tot Bèrefriet –
Oostrozebekestraat R tot Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes (hoek Oostrozebekestraat/ OnzeLieve-Vrouwstraat).

Even alles anders…
Even geen handdruk, maar een voetdruk,
even geen knuffel, even geen zoen,
maar 'werken met de ellebogen'.
Even allemaal experts in handhygiëne,
even op afstand, liefst zelfs één meter
of verder, zo nodig...
De wereld draait door, maar toch lijkt alles
even anders.
Gevoelens van eenzaamheid en angst, ze
overspoelen velen...
En toch... laten we er samen in geloven,
dat het uiteindelijk...de liefdevolle afstand zal
zijn,
maar ook de blijvende verbondenheid,
die nu even 'anders' (en op afstand) is,
die ons de hoop zullen geven, om erin in te
geloven,
dat we binnenkort, weer hand in hand,
het leven zullen vieren...
(Elien Rogiers)
Vanuit de Onze-Lieve-Vrouwstraat loop je
tot de Vuilputstraat. Vuilputstraat naar L –
David Verbekestraat tot Steenstraat.
Steenstraat naar L.

Leopold Sacrezstraat naar R door de wijk
naar de Kapellestraat. Kapellestraat L naar
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende
bijstand.

Gebed
Wij bidden u om moed
Wij bidden u om moed en volharding
Om te blijven geloven in het goede.
Geef dat wij ondanks alle negatieve
berichten en feiten die ons overspoelen
Toch oog blijven hebben voor wat
hoopgevend en levengevend is.
Help ons vertrouwen. Soms slaat de
angst ons om het hart,
Door wat er gebeurt in ons persoonlijk
leven
En in de grote wereld om ons heen
Help ons om ons niet te laten
overspoelen door onheil,
Maar te blijven vertrouwen op u, de
kracht van het goede.
Kapellestraat/ van kapel richting centrum
– Kapellestraat tot Ter Borchtlaan, daar L
kant van de woningen houden.
Tot Thienpontlaan naar R – tot Astridlaan via
wegel – Astridlaan veilig oversteken – naar
woonwijk Zeveneiken – tot Kapellestraat
naar L – Marktplein (einde).

Hou jullie goed.
Tot volgend jaar in
normale
omstandigheden op
de Ginste!

Scan hier voor de route:

Meimerwandeling
Doomkerke
De tocht start in de Brandstraat te Ruiselede
in de Sint-Carolus Borromeuskerk. Deze kerk
werd gebouwd vanaf 1865 en werd ingewijd in
mei 1874. De priester door wie deze kerk er
kwam heette E.H. Carolus Doom, vandaar de
naam van de parochie. De kerk zelf krijgt ook
wel de naam ‘Kathedraal van te Lande’ of
‘Parel van te Lande’. Binnenin is ze heel mooi
versierd, een toonbeeld van neogotiek. Links
vooraan vindt u het Maria-altaar. Hier staan we
graag even stil. (1)
‘God, vandaag wil ik me spiegelen aan
Maria. Ze staat dicht bij de mensen, bij ons
dagelijks leven want ook zij was een
gewone vrouw, een moeder, een
echtgenote, in zekere zin ook een
alleenstaande vrouw ondanks de
onmetelijke grootheid van haar goddelijk
moederschap. Ik bewonder haar openheid
voor jouw plan met haar, haar trouw aan
Jezus, haar stille maar aandachtige
aanwezigheid op alle belangrijke momenten
in Zijn leven. Zoals op de bruiloft van Kana,
toen ze Jezus in alle eenvoud aanzette om
die mensen te helpen, en zo het beste in
Hem als het ware wakker riep. Maar ook
onder het kruis bleef ze rechtop: liefde die
niet opgeeft ook als alles instort,
onbegrijpelijk en uitzichtloos pijnlijk is. Het
zal wellicht niet zo’n vaart lopen in mijn
leven. Toch wil ik met jouw hulp me niet
laten vangen door kleine tegenslagen. Net
die mensen die het mij vandaag niet
gemakkelijk maken wil ik graag blijven zien,
me inleven in hen, hen extra goed
beluisteren zodat een volgehouden liefde
ook hier het beste naar boven kan brengen
bij iedereen die ik ontmoet.’
We verlaten de kerk, steken de straat over en
wandelen links weg tot aan de Oude
Veldstraat. Op de hoek van de Oude
Veldstraat en de Brandstraat vindt u een
Maria-kapel (2).

De Heilige Maagd Maria en Bernadette
Soubirous… Lourdes … Maria verscheen er
aan Bernadette , een eenvoudig meisje uit
een arme molenaarsfamilie. Eenvoud… je
mag zijn wie je bent… Geloof in jezelf… in
wat je voor een ander kan betekenen …
elke dag opnieuw . We bidden een Wees
gegroet …
Steek nu de Brandstraat schuin naar links
over en wandel het Gallatasdreefje in tot
aan de rand van de Gallatasbossen, sla
linksaf langs het bos. U vindt er een poortje (3).
De poort is zacht achter u dichtgevallen… wat
ligt achter u?
Een verleden draagt mooie en verdrietige
herinneringen
Soms loop je daarin te zingen
Ook zijn er momenten dat je je tranen niet
kan bedwingen
Het leven kent bergen, maar ook dalen
Dat moeten we aanvaarden
Probeer vooral het mooie te onthouden,
Van de mindere kan je leren…
(Paula Hagenaars)
Even verderop komt u aan een splitsing (4)
‘Elke dag heb ik de keuze, elke keer maar
weer
Wil ik naar minder, of ga ik voor meer
Zie ik duisternis , of zie ik licht
Doe ik deuren open , of doe ik ze dicht
Voel ik de warmte, of ervaar ik de kou
Blijf ik stilstaan waar ik eigenlijk gaan zou?
Doe ik vriendelijk , of zeg ik niks?
Kies ik voor plezier of voor verdriet?
Is moed en hoop aanwezig , of wil ik niet
meer…
Elke dag heb ik de keuze, elke keer maar
weer
Ja!! Ik kies voor de Liefde
Want de Liefde overwint
Waardoor elke dag met vertrouwen begint!!

Aan de splitsing kiest u terug voor links
en even verderop kiest u rechts voor de
weg naar de brug over het water (5).

Het water
‘wie goed kijkt, kan in een stil
wateroppervlak
De hemel zien …
Net zo zuiver weerkaatst Maria God in
haar leven.
Door haar onvoorwaardelijke ‘Ja’ is zij met
heel haar wezen
Tempel geworden van de Geest,
Zij, zetel van menswording, is moeder van
ons allen.
Voortdurende richtingwijzer is zij, een
veilige haven op onze tocht
Een toevlucht voor alle eenvoudigen van
hart’
(Tekst Erik Galle)

De brug
Ben jij een bruggenbouwer? Zet jij soms
de eerste stap ? Of laat je het aan de
ander over …
Wandelt u nu over de gemaaide
grasstrook naar links, verderop meevolgen
naar rechts over de kasseiweg links naar de
uitgang van het Disveld toe, waar u halfweg
de kasseistrook nog de Troostplek van Ferm
Doomkerke vindt.(6)
‘ Sta op tijd eens stil, om te weten waar je
staat
Om zicht te krijgen op je leven, op je
unieke plaats tussen mensen,
Op je eigen onvervangbare taak in de
kleine en de grote wijde wereld
Sta op tijd eens stil, om achterom te kijken
Zie hoever je al bent, en kijk vooruit
Om bij te sturen, om richting te bepalen,
Om je te heroriënteren op de etappe van
morgen.
Sta op tijd eens stil , al was het allemaal
maar
Om tot rust te komen,
Nieuwe krachten te verzamelen
Om met volle teugen te genieten van het
goede
Om verbondenheid te vieren ‘

U mag nu terug naar de kerk wandelen.
Daar kan u – als u dat wenst – nog een
kaarsje branden, nog wat nadenken en
bidden.
Dank voor uw komst, wij wandelden in
gedachten met u mee.

Het allerbeste en een
goede gezondheid!

Mariakapel Oude Veldstraat – Brandstraat

Scan hier voor de route:

Meimerwandeling
Tielt
“Kijk naar de bloemen op het veld.
Kijk naar de vogels aan de hemel:
Ze zaaien niet en ze maaien niet, en toch…!
Maak je dus niet te bezorgd om de dingen
van het leven.”
(Matteüs 6.26)
De wandeling start aan de Poelberggrot in
Tielt.

Gebed
Maria, jij zorgende,
wij hebben jou nodig,
Jij, die ons voorgaat in deze warrige tijd.
Jij, die ons bemoedigt
als wegen van zekerheid vervagen
en de toekomst onberekenbaar wordt.
Wij hebben jou nodig,
Jij, die ons vertrouwen versterkt als de moed
ons ontglipt
en de onmacht dreigend opduikt.
Wij hebben jou nodig,
Jij, vrouw die ons troost als verdriet ons
overkomt
en pijn ons verlamt.
Wij hebben jou nodig,
Jij, zorgende en voorzienige moeder
die ons wijst naar de Levensbron.
Jij, vrouw van alle tijden,
icoon van de zorgende God
blijf ons nabij op onze pelgrimstocht.
Wij hebben jou nodig.
Wees gegroet …
We verlaten de grot en gaan rechtsaf. De
eerstvolgende weg rechts wordt
ingeslagen. We zijn nu in de Sneppewegel en
volgen deze weg tot aan het kruispunt van de
Bergstraat met de Sneppewegel.
Op dit punt vinden we ‘Het Kruiske’.

Jezus sterft aan het kruis
Nog steeds gaan mensen gebukt onder een
kruis. Ze gaan er soms aan ten onder. De
last is te zwaar. Ze hebben mensen nodig
die hun kruis helpen dragen.
Heb ik een kruis te dragen?
Of kan ik iemand helpen het te dragen?

Gebed
Heer Jezus,
in alles blijft Gij ons mensen nabij:
in de grootste ellende en in de diepste
vreugde.
Gij zijt ons nabij en Gij leeft met ons mee.
Wijs ons de weg naar elkaar
en help ons elkaar gelukkig te maken.
Ga met ons mee op onze pelgrimstocht
en laat ons U ontdekken in al het mooie dat
ons omgeeft.
“Ik zal met u zijn
Iedere dag
Tot aan het einde der tijden.”
(Matteüs 28.20)
We gaan rechtsaf en volgen de Bergstraat
tot aan de toegangsweg van de eerstvolgende
hoeve links.
Aan de toegangsweg van de hoeve NV
Nemegheer staat een merkwaardige veldkapel
in de vorm van een kruis. Het werd gebouwd
door de huidige eigenaren in de jaren ’90. In
het bouwwerk bevindt zich een kunstwerk van
Geoffrey de Montpellier. Deze kunstenaar
woonde enkele jaren op de Poelberg. Het
kunstwerk stelt Jezus, Maria en het kind Jezus
voor omgeven door twee engelen. In dit
kunstwerk komt de triniteit naar voor: God de
Vader (engel), God de Zoon (Jezus) en God de
heilige Geest (engel). Als we een kruisteken
maken dan zegenen en tekenen we ons met
de Drie-Eenheid. Daar wijst ons de kruisvorm
van het gebouwtje op.

God is een mysterie
God is een verborgen God,
groot en niet te begrijpen.
God is een mysterie,
het grootste mysterie, dat mensen
kennen.
Mensen zoeken God:
Wie bent U, God? Waar bent U?
Wie ben ik? Waar ga ik naartoe?
Kan ik U vinden, God?
Helpt U mij?
Kent U mijn weg?
Mensen vertellen van hun God.
Ze hebben namen voor hun God.
Ze spreken met hun God.
Ze vereren Hem.
Ze aanbidden Hem.
Ze loven hun God.
Mensen vragen naar God.
Altijd zullen ze dat doen.
Waar is God?
Er is een antwoord:
Waar je Hem binnenlaat; daar is God.
Waar geloof is, daar is God.
Waar liefde is, daar is God.

Zegengebed
Mogen uw gezichten stralen van vreugde,
want God is onze Vader; Hij is liefde.
Mogen uw handen vrede brengen,
want Gods Zoon is onze broeder;
Hij is vergeving en genezing.
Mogen uw voeten u leiden
op de weg van het leven,
want de Geest van God stuwt ons;
Hij is onze gids en reisgenoot.
Moge u zegenen de drie-ene God: Vader,
Zoon en Heilige Geest. Amen.
We stappen verder en komen direct aan een
parking rechts van u.

Als je de parking opgaat zie je links van u
een kleine poort: ga daar door, zo kom je
in het Poelbergbosje. Ga tot aan de
kikkervijver links van u.
Twee kikkers vielen beide in een
emmer melk.
‘Onbegonnen werk, geen ontkomen
aan’,
zei de ene kikker en hij legde zich bij de
feiten neer.
De andere kikker, niet zo snel tot
opgeven bereid,
begon te ploeteren en te spartelen en
ziedaar:
de melk werd boter!
Het beestje klauterde samen met de
andere kikker
op de gevormde boterklont en …
met een fraaie sprong doken zij weer
de toekomst in.
Heb jij al moeten ‘spartelen’ in het
leven? En hoe geraakte je uit je
‘emmer’ van problemen? Was er
I(i)emand die jou hielp of bijstond?
Heb ik mijn dankbaarheid uitgedrukt?
Een beetje verder staat een gezinsbank. Ga
het bosje met de loopbrug niet, in maar
ga naar rechts. Achter het bosje staat een
gezinsbank verscholen.
Aan een tafel nodig je mensen uit. Aan
een tafel deel je niet alleen een goede
maaltijd of een lekker glas wijn maar
ook verhalen en gevoelens. Aan een
tafel kan je overleggen en plannen
smeden voor de toekomst.
Jezus hield zijn laatste avondmaal in
gezelschap van zijn vrienden. Hij
deelde brood en wijn met hen en gaf
hen perspectief voor de toekomst:
namelijk ten dienste te staan van de
medemens. Die opdracht blijft nog
steeds gelden.

Overweging
Waar en wanneer zou ik iemand
kunnen uitnodigen aan mijn tafel?
Met wie wil ik binnenkort een goed of
ontspannend gesprek voeren?
Welke plannen wil ik aan mijn tafel
smeden voor de toekomst?
En waar kan ik ten dienste staan van
mensen?
We stappen even terug naar het bosje en
naar de loopbrug en vervolgen onze
tocht. We wandelen rond een weide, komen
aan een poortje en gaan naar rechts de
Mankemerriestraat in. Voorbij het
huisnummer 5 komen we voorbij tweede
oude hekkenpilaren. In de rechterpilaar
bevindt zich een mariabeeld in een
kapelletje.
De kerk is in verval zegt men. De
mensen wonen geen eucharistie meer
bij. Er wordt geen kerkgemeenschap
meer opgebouwd. Alles lijkt te
vervagen. Het geloof brokkelt af en
steeds meer stemmen zeggen dat er
geen God is. Alles wordt rationeel
benaderd. Is er dan geen plaats meer
voor het Mysterie? En moet alles
verklaard kunnen worden? Of mag er
ruimte zijn om zelf op ontdekking te
gaan naar het diepere in het leven?
Waar staan wij in dit verhaal? Wat
geloven wij?
We vervolgen onze weg en komen aan de
voet van de Poelberg. Hier kunnen we een
keuze maken.
Soms moet je kiezen welke weg je
inslaat in het leven. Dat is niet altijd
eenvoudig. Een keuze maken houdt
consequenties in en bepaalt mee je
toekomst. Kiezen voor het goede en het
juiste is niet gemakkelijk. Wat is juist?
En wat is goed?

Gebed
God, onze Heer, ga met ons mee
want de weg en het kiezen is ons deel.
De weg die ligt tussen het vertrouwde
en het onbekende.
Met het hart dat zoekt naar het nieuwe
en het onbekende
en toch ergens ook heimwee heeft naar
het oude.
Leer ons te kijken en te voelen met een
open geest
die ruimte schept en uitzicht geeft.
Schenk ons mensen in wie we U
herkennen
die luisterend met ons meegaan
en zonder woorden ons vooruit helpen
op de weg die voor ons ligt.
Kiezen we voor de korte route dan gaan
we de Poelberg op. We komen terug aan
de grot en sluiten af met nr.10 in dit boekje.
Kiezen we voor de langere route dan
vervolgen we de Mankemerriestraat,
komen in de Dentergemstraat en gaan aan
het kruispunt met de Goed te Karelstraat
naar rechts. Zo komen we aan de
Apoloniakapel.

Heiligen…
Mensen die gewone dingen gedaan
hebben met heel hun hart,
geleefd, gewerkt, beleefd, bemind en
gebeden,
zichzelf gegeven zonder op te vallen en
toch vereeuwigd
in legendes en verhalen.
Zij gingen ons voor, nog steeds, in hoe
je leven kan
en leven geven kan aan mens en
natuur,
aan God en alles wat Hem toebehoort.
Gaan wij de weg verder met hen?
Kijken wij naar hen op?

We vervolgen onze weg richting de
Poelbergmolen en slaan rechts de
Woestijnbosstraat in.
“In de malle molen van het leven
draai je allemaal je eigen rondje mee.”
(Heddy Lester - Songfestival 1977)
Als pelgrim of bedevaarder houden we halt
en leven op dit moment op een ander
ritme…
“Onderweg ben je pelgrim, soepel en
speels van geest.
Geef u over aan de genade, je wordt
vrij en onbevreesd.
Los van vastgeroeste ideeën,
onderweg pluk je de dag.
Pelgrim ben je heel je leven, vorderen
doe je liefst zigzag.
Ooit als kind ben je vertrokken, zonder
route, kaart of plan.
Onderweg al heel je leven.
Onderweg ben je pelgrim, je reist voort
en je ziet niet om.”
(Willem Vermandere – Onderweg)

Slotbezinning
Met de schoonheid die je ziet
met de geestdrift die je wekt
met de ruimte die je laat
met de vrede die je brengt
met gevoel voor humor
met de zorg voor het geringe
met de troost van aandacht
met de kracht van eenvoud
ben je nu in staat om bergen te
verzetten!
We hopen dat je genoten hebt van
deze tocht,
stil hebt kunnen staan bij je leven
en met hernieuwde kracht kunt verder
gaan!

We gaan nu richting de grot en komen
terug aan het startpunt. Aan de grot
kunnen we nog even vertoeven, bezinnen of
bidden.

We wensen jou
sterke schouders,
alerte oren en ogen,
en onvermoeibare
voeten
om te gaan waar je
verwacht wordt!

Scan hier voor de route:

Meimerwandeling
Oostrozebeke
Het ontstaan van de Ginstegrot is te danken
aan E.H. Jozef Cosyn. Deze onderpastoor van
Oostrozebeke wilde na de Eerste
Wereldoorlog een dankmonument oprichten ter
ere van Onze-Lieve-Vrouw. Hij wilde haar dank
betuigen omdat de gemeente tijdens de oorlog
gespaard werd. In de zomer van 1920 werd de
grot gebouwd. De grond was geschonken door
Juffrouw Clotilde Tack. De grot werd gebouwd
met puin dat door de boeren van De Ginste op
het front in Zonnebeke gehaald werd.
Op de eerste zondag van mei 1921 vond de
allereerste bedevaart naar de Ginstegrot
plaats. In 1922 werden zeven kapelletjes van
de zeven smarten bij de grot geplaatst.
Aanvankelijk stond de grot langs de huidige
Grotstraat. In april 1946 werd de
bedevaartsplaats met 30 meter vergroot. De
grot werd op haar huidige plaats herbouwd, 30
meter dieper. Er worden zeven nieuwe
kapelletjes geplaatst. Op 1 mei 1946 kon de
bedevaart op de nieuwe locatie plaatsvinden.
De Meibedevaart van de Landelijke Beweging
zou dit jaar zijn 35ste jaar op de Ginste gevierd
hebben, ware het niet dat hij vorig jaar werd
geschrapt wegens Corona.
Legende: RD = rechtdoor, R = rechts , L =
links
We starten de wandeling aan de Ginstegrot
(1)
Wij groeten u Maria, koningin en moeder vol
goedheid.
Bij u vinden wij het leven, de vreugde, heel
onze hoop.
Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht :
Wees de lijdende mensheid nabij;
Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer
En leid ons door dit leven naar Christus, uw
Zoon.
Moeder vol goedheid en liefde, heilige
maagd Maria.

We verlaten de Ginstegrot, na ongeveer 90 m L Boomgaardstraat verder RD tot Kruispunt –
R Berkstraat.
Ter hoogte van huisnummer 2 vindt u
enigszins verborgen aan de linkerkant een
Mariakapel (2)
Maria,
Laat ons in dank bidden,
Bewaar en koester in uw moederhart
Alles wat wij u toevertrouwen:
De vele kleine zorgen die beginnen te
wegen,
De bedrukte vragen die blijven hangen,
De weemoed van wat we niet begrijpen,
De pijn bij vertrapte goedheid,
Het zoeken naar genegenheid en begrip.
Maria,
Bescherm in uw goedheid
Uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld,
Bemoedig alle moeders die met veel zorgen
zitten,
Bewaar allen die u na al die jaren vergeten
zijn
En ook ons die nu bij u bidden.
Blijf voor ons allen de moeder van Jezus.
Maria,
Dank u voor uw luisterend oor.
RD , R over het brugje (3) over de Mandel

QR-code ‘Bridge over troubled water’
Simon and Garfunkel

R Dentergemstraat - we kijken uit over de
meersen en de Mandel. Aan de afgesneden
meander hebben we een mooi vergezicht.
(4) Verder kijken , is naar de toekomst
kijken…
Vroeger waren we bezig met wat we
wilden worden,
wat we daarvoor moesten doen.
In het nu zijn we bezig met wie we
willen zijn.
We beseffen : het wordt niet meer als
toen.
In de toekomst zullen we denken
Aan momenten van vandaag
En of we dan tevreden zullen zijn met
wat we zien
Blijft voor nu nog maar een vraag…
(Lintje)
Dentergemstraat RD tot Kruispunt - R
Grotstraat. Hier wacht ons een lichte
afdaling over de Mandel.
Water,
Bron van alle leven.
Joh. 4, 13-14
‘Iedereen die dit water drinkt, zal weer
dorst krijgen’, zei Jezus.
‘maar die het water drinkt dat ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat
ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit het water opwelt dat eeuwig leven
geeft.’
Grotstraat RD tot aan de grot.
Wie dit wil kan nog langs de staties gaan van
de 7 smarten of een kaarsje branden aan de
grot of nog even tot bij de troostplek
wandelen.
Jij geeft mij kracht
Door er te zijn als ik je nodig heb,
Door te luisteren naar mijn verhalen.
Bij jou mag ik onzeker zijn en klein.
Jij geeft me energie om door
te gaan als alles tegenzit.
Jij staat naast me in verdriet en pijn.
Vandaag sta ik daar even bij stil,
Want jij zult mij de richting wijzen
Tot de donkere wolken weer verdwijnen
.

Bedankt om met ons
op tocht te gaan!

De Ginstegrot

Scan hier voor de route:

Meimerwandeling
Wielsbeke
Deze tocht is rolstoeltoegankelijk.
U start aan de Sint-Laurentiuskerk van
Wielsbeke (gebouwd tussen 1952 en 1955,
ter vervanging van de oude kerk langs de
Leie, die niet meer te herstellen was na
WOII).
De kerk is dagelijks open in de voormiddag van
9u tot 12 u en van maandag tot donderdag in
de namiddag van 14 u tot 16u30.
Het beeld van de Vlasser (ontwerp Roland
Debucquoy) dichtbij de kerk is een verwijzing
naar het roemrijk Vlasverleden van de streek.

Aan de overkant volgt u het pad dat u naar de
Rijksweg brengt. U steekt de Rijksweg over
zodat u in de Hernieuwenstraat uitkomt.
U wandelt langs het woonzorgcentrum Ter
Lembeek vervolgens in de Waterstraat.
U slaat rechtsaf in de Rozenstraat en volgt
deze tot in de Seringenstraat. U wandelt tot
aan het pad waar u naar rechts gaat tot in de
Wandellaan.

U gaat nu richting het Christen Volkshuis.
Aan het kruispunt slaat u rechts de marktstraat
in tot aan de Juliaan Claerhoutstraat waar u
linksaf slaat.
U komt aan een T-punt met de Schoolstraat
waar u naar rechts gaat tot aan de
Molenstraat. Daar moet u naar links en direct
terug naar links in de Maurissensstraat.
U slaat rechts de Merellaan in en wandelt
rechtdoor tot u in de Zwingelkotstraat komt.

U wandelt rechtdoor tot in de Kasteeldreef
en hier gaat u naar rechts.
U passeert langs het gemeentehuis ( gevestigd
in het mooie classicistisch/neoclassicistisch
uitziend kasteel ) , over de kasseistrook tot aan
de Rijksweg die u oversteekt.

Bord “Om even bij stil te staan”

Via de Baron van der Bruggenlaan gaat u
terug naar de kerk.

Aan het kruispunt met de Molenstraat gaat u
naar links en vóór het kruispunt met de
Expressweg gaat u naar links de Pannestraat
in.
Vervolgens slaat u rechtsaf in de
Lindestraat en neemt u de 2de straat rechts
(kasseiweg) naar de Kapel van Halle.
Deze kapel werd ingewijd in 1965. Hier heeft u
altijd de kans om een kaarsje aan te steken en
de rust te vinden. De kapel is elke dag open
van 8 u tot 18u
Bord “Om even bij stil te staan”
U wandelt deze weg ten einde zodat u in de
Reynaertstraat komt, daar gaat u naar
rechts.
Als u op het T-punt komt met de Molenstraat
gaat u naar links en volgt u de Molenstraat tot
u aan de linkerkant aan de Bonaertshoeve
uitkomt.

Bedankt om met ons op
tocht te gaan!

Hallekapel Wielsbeke

Scan hier voor de route:

Meimerfietstocht
Wingene
De tocht brengt je langs Wingense kapellen en
vertrekt in de kerk van Wingene (1). Zet je kilometerteller best hier op 0.
1)
2)

3)

4)

Sla linksaf naar de Tieltstraat.
Rij 200 m rechtdoor en op de hoek met
de Kapellestraat staat een mooi Mariabeeldje in een nis (aan huisnummer 10 in
de Tieltstraat) (2).
Rij 500 m rechtdoor en aan Tieltstraat nr.
58 kom je voorbij een kapel (3).
Hier kan je gerust eens de deur openen
en binnen een kijkje nemen.

Op het kruispunt rij je naar rechts op de
Tieltsteenweg en onmiddellijk naar links
in de Ruiseledesteenweg.
5)
Aan Ruiseledesteenweg nr. 47 is een kapelletje in de pilaar van het oprijhek ingebouwd (op 1,6 km van je vertrek) (4).
6)
Aan Ruiseledesteenweg nr. 51 is een kapelletje in de muur ingebouwd (5).
7) Op 2 km van je vertrek sla je links af de
Balgerhoekstraat in.
8)
Aan het kruispunt rij je rechtdoor, en aan
Balgerhoekstraat nr. 42 vind je 2 kapelletjes: ééntje aan de straatkant (6) en
ééntje in de muur van de schuur op de
hofplaats (7).
9)
Op het kruispunt aan café Vierwegen
staat aan het huis links, Balgerhoekstraat
nr. 65, een geschilderde afbeelding van
Sint-Jan (8).
10) Op dit kruispunt sla je rechtsaf in de Keukelstraat.
11) Net voorbij de kerk vind je wat dieper aan
de linkerkant een Heilig-Hartbeeld boven
de deur van de Sint-Christoffelzaal (9).
12) Aan de rechterkant kan je aan Keukelstraat nr. 66 boven een poort een nis met
een Mariabeeldje vinden (10).
13) Aan het volgende huis zie je een Mariakapelletje hangen (11).
14) Sla de eerste straat rechtsaf, nu ben je in
de Kortstraat.

15) Rij tot het einde, dan kom je in de Ruiseledesteenweg.
16) Sla linksaf en op 20 m zie je rechts voorbij Ruiseledesteenweg nr. 106 een vernieuwde kapel (12) (op 4 km van je vertrek).
17) Sla de eerste straat links af naar de
Kleine Veldstraat.
18) Aan Kleine Veldstraat nr. 14 vind je een
Mariagrotje (13) (op 4,9 km van je vertrek).
19) Ook aan Kleine Veldstraat nr. 11 (14) (5,3
km van je vertrek).
20) Rij de Kleine Veldstraat tot op het einde
en sla links af. Nu ben je in de Hekkestraat.
21) Volg de Hekkestraat. Let hierbij op dat je
links de Hekkestraat mee volgt (want
rechts is de Lammersdam) en rij tot op
het einde.
22) Sla linksaf naar de Predikherenstraat.
23) Sla de eerste straat links af: nu ben je in
de Balgerhoekstraat.
24) Aan Balgerhoekstraat nr. 110 is er een
kapelletje ingebouwd in de muur (15) (op
7,4 km van je vertrek).
25) Ook aan Balgerhoekstraat nr. 82 en aan
de overkant bij nr. 83 zijn er 2 kapelletjes
(16) en (17) (op 8,0 km van je vertrek).
26) Rij verder in de Balgerhoekstraat tot op
het kruispunt (Café Vierwegen). Daar sla
je rechts af naar de Keukelstraat.
27) Rij rechtdoor in de Rakestraat (= verlengde van de Keukelstraat)
28) Over de aardbeienautomaat (rechtover de
Bedelfstraat) staat een mooi kapelletje
(18).
29) Sla linksaf naar de Bedelfstraat.
30) Sla linksaf naar de Maagdenstraat.
31) Op het einde van de Maagdenstraat sla je
rechtsaf naar de Hoogweg.
32) Voor de bocht heb je aan je linkerkant
een kapelletje naast een grote boom (19);
dit is tegenover huisnummer 46 (op 11,0
km van je vertrek).

33)
34)

35)

36)
37)
38)

39)

40)
41)
42)
43)
44)

Volg de bochten mee en sla rechtsaf
naar de Koolstraat.
Op het einde van de Koolstraat sla je
linksaf naar de Beernemsteenweg en je
slaat onmiddellijk rechtsaf naar de
Peerstalstraat.
Voorbij de nieuwe wijk Schauttewalle
en voorbij het weiland kan in je in de
Peerstalstraat links afslaan naar de
hoeve met huisnummer 1 (op 12,1 km
van je vertrek).
Bij het begin van deze afslag staat het
kapelletje van de boerderij Schauttewalle (20).
Hier kan je wel op een bankje wat uitrusten van de tocht.

Draai rond het kapelletje en keer terug
langs de Peerstalstraat tot aan het
kruispunt met de Beernemstraat. Sla
rechtsaf.
Hier kom je meteen aan Beernemstraat
nr. 88 een Mariabeeld tegen in een tuin
(21).
Ook over het woonhuis staat een Mariagrotje (22) (op 12,6 km van je vertrek).
Recht tegenover Beernemstraat nr. 95
staat aan de rechterkant al jarenlang
een Kruis met Jezus. Dit is een nagedachtenis aan een man die hier verongelukte met paard en kar (23).
Aan de sterke bocht naar de H. Sacramentstraat sla je rechtsaf.
Dit is het vervolg van de Beernemstraat.
Sla de eerste straat rechts af naar de
Kozijnhoekstraat en volg mee tot op het
einde.
Sla linksaf naar de Leenmolenstraat.
Rechtover Leenmolenstraat nr. 50 kom
je een driehoekskapelletje tegen (24).
Volg de Leenmolenstraat richting centrum. Op het einde sla je linksaf terug in
de Beernemstraat.
Sla de eerste straat rechtsaf naar de
Nieuwstraat.

45) Op het einde van de Nieuwstraat heb je
rechts de grot van het klooster van de
zusters Dienstmaagden van Maria (25).
Ook hier kan je wat uitrusten. (op 14 km
van je vertrek)

46)

Hier sla je rechtsaf naar de Zandbergstraat.
47) Op het kruispunt sla je rechts af naar
de Pastoor Termotestraat en rij tot op
het einde.
48) Sla linksaf naar de Beernemstraat. Aan
de scherpe bocht volg je rechts mee.
49) Sla de eerste straat rechtsaf naar de
Rozendalestraat.
50) Enkele huisnummers rechts liggen in
een zijtak van de Rozendalestraat richting de tennisvelden van TC Aquila en
het park van Wingene. Neem deze zijtak rechts.
51) Aan Rozendalestraat nr. 26 kan je een
mooie Mariagrot bewonderen (26).
52) Keer nu terug en als je aan de afsplitsing bent, sla je rechtsaf en volg je verder de Rozendalestraat (op 15,3 km
van je vertrek).
53) Aan Rozendalestraat nr. 54 werd een
nis in de muur ingebouwd (27) en staat
er ook in de hoek een Mariagrotje (28).
54) Aan Rozendalestraat nr. 58 hangt ook
een kapelletje aan het woonhuis (29).
55) Aan Rozendalestraat nr. 90 heb je een
Mariagrotje (30).
56) Rij verder rechtdoor in de Rozendalestraat.
57) Aan het schoolgebouw van Sint-Elooi
hangt een groot Mariabeeld (31).
58) Enkele meters verder kan je boven de
deur van de Sint-Elooiskapel de afbeelding van Sint-Elooi zien (32).
59) Sla aan deze Sint-Elooiskapel linksaf
naar de Lavoordestraat.
Rij aan het eerste kruispunt rechtdoor.

60)

Aan Lavoordestraat nr. 25 A kom je
voorbij een Mariakapelletje
waar je eventjes naar binnen kunt (33).

61)

Aan Lavoordestraat nr. 17 werd ook
een nis ter ere van Maria in het woonhuis ingebouwd (34) (op 19,0 km van je
vertrek).
Rij rechtdoor en neem de eerste straat
rechts; daar heb je de Speibeekweg.
Aan de rechter kant, aan Speibeekweg
nr. 2 A staat een kapel: de Vincentkapel
(35).
Hier kan je gerust binnen een kijkje nemen.

62)
63)

64)
65)
66)
67)
68)
69)

70)
71)

72)
73)
74)
75)

Keer om en rij terug naar de Lavoordestraat, waar je rechtsaf slaat.
Aan Lavoordestraat nr. 1 staat er rechts
in de diepte een Mariagrotje (36).
Op het einde steek je de Hillesteenweg
over. Rij linksaf richting Wingene centrum.
Sla de tweede straat rechts af naar de
Breughellaan (aan de vluchtheuvel).
Sla de tweede straat rechts af naar de
Molenlaan.
Op het einde van de Molenlaan staat
een mooi kapelletje (37).
Hier staat een bank en kan je wat uitrusten van je tocht.

Keer om en rij links terug in de
Breughellaan.
Sla de eerste straat rechtsaf naar de
Hofakkerlaan en rij tot op het einde (op
20,8 km van je vertrek).
Sla rechtsaf naar de Egemsestraat.
Aan de scherpe bocht volg je links mee,
verder in de Egemsestraat.
Aan de eerste straat links sla je de Ratelingestraat in.
Aan Ratelingestraat nr. 20 is er een
Mariakapelletje in de gevel ingebouwd
(38).

76) Ook aan Ratelingestraat nr. 15 heb je
een kapelletje waar je eventjes binnen
kunt (aan Ketelaerswal) (39).
77) Rij verder rechtdoor en neem de eerste
straat links, de Kapellestraat (op 25,0
km van je vertrek).
78) Aan Kapellestraat nr. 51 is in de
muur van de poort een kapelletje ingebouwd (40).
79) Neem de tweede straat links, de Ke
zerstraat.
80) Op Keizerstraat nr. 8 hangt aan de
muur een Mariakapelletje (41).
81) Op het einde van de Keizerstraat sla
je rechtsaf naar het Gemeenteplein
(achter het gemeentehuis).
82) Rij rechtdoor tot op het einde en
steek de Tieltstraat over.
Je hebt meteen het Kerkplein en de kerk
van Wingene. Je hebt 29,2 km gefietst

Wees gegroet Maria
Hoi, Maria, goeie dag! Wij komen Jou heel even groeten vandaag, in deze meimaand … een maand naar Jou genoemd!
Vol van genade;
Jij bent één en al liefde, Maria, mee - voelend als Je bent, mee – dragend ook,
mee - lijdend soms. De genade is jouw kracht!
De Heer is met U;
God houdt van Jou als van géén ander. Wie ben jij toch, Maria, dat God
Jou zo heeft bemind, ‘Gods lieveling’ als Jij heet!
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen;
Wij eren Jou, omdat Jij je ja - woord trouw bleef … tot je kind werd
vermoord. Je bent een voorbeeld voor alle moeders!
En gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus;
Jezus … Hij mocht in jouw schoot leven … in jouw hart … in jouw huis!
Heilige Maria, Moeder Gods;
Ja … heilig ben Je … en Moeder van Jezus, Moeder van God … en later
werd Je het … van heel onze Kerk!
Bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood;
Laat ons dan, lieve Maria, niet in de steek! Als wij Je soms vergeten in de
drukte van de dagen … vergeet Jij ons dan niet?
Amen.
De eeuwen zingen met ons verheugd, om Jou, Maria, … toen, vandaag en
voor altijd!

Diaken Danny Vandenbroucke.

Gebed
Maria, Moeder van alle mensen
en heel speciaal mijn Moeder,
ik ben u oneindig dankbaar.
Ik kom naar u Maria, met mijn zorgen,
verdriet, vreugde en dankbaarheid.
Breng alles door uw Onbevlekte handen
bij Jezus, mijn God en mijn Alles.
Maria schenk ons de wijsheid
dat er een God is, dat er een kerk is.
Genees ons van hoogmoed en verdeeldheid.
Maak ons één in die ene Waarheid die God is.
Maria, kostbaarste parel in Gods schepping,
toon ons de weg en de waarheid
die leidt naar zijn liefde, liefde zonder einde.
Maria, schenk ons de wijsheid van Gods woord
die alle menselijke wijsheid en kennis te boven gaat.
Maria, jij die de armen en nederige kleinen uitkiest
tot uw vertrouwelingen.
Wij vragen het u: laat ons onder uw mantel staan.
Daar is ons huis; daar zullen we nooit verloren gaan.
Maria, schenk ons het inzicht en de wijsheid
dat geen enkele macht het recht in handen mag nemen.
Maria, als de dag komt dat we over de grenzen
van dit leven onze laatste weg inslaan,
wees bij ons en neem ons bij de hand
en breng ons veilig thuis.

Marialied: Als ik een klokje was
Als ik ‘n klokje was,
blij zou ik luiden.
Dit zou ik overal
vrolijk beduiden.
Ave, ave, ave Maria.
Als ik ‘n vogel was,
luid zou ik zingen.
Mijn zang
zou ieders hart
blij binnendringen.
Ave, ave, ave Maria.
mocht ik
als schone bloem
sieren Uw voeten
U, hemel-reine Maagd,
zo steeds begroeten
Ave, ave, ave Maria.

Scan hier voor het lied:

Happy Stones schilderen
Hoe begin je eraan en wat heb je nodig?
Nodig
• Stenen
• Grondverf
• Acrylverf
• Stiftjes
• Vernis

Stappenplan

1) Eerst ga je op zoek naar mooie stenen in de natuur of
je koopt ze.

2) Geef ze een laagje grondverf. Deze van Action is een aanrader:

3) Wanneer de grondlaag droog is, kan je beginnen met schilderen. Laat je fantasie de vrije
loop, ook op Pinterest kan je massa’s ideetjes vinden.
Bij Action heb je zowel kleine als grote tubes acrylverf.

4) Wanneer de verf droog is, kan je de steen verder afwerken met stiften of met verf. Ook
hier kan je stifjes van Action gebruiken.

Hoe opvallender de steen, hoe gemakkelijker hij gevonden wordt. Vergeet niet de groepsnaam
Happy stones WVL erop te plaatsen en evt je naam of een leuke boodschap voor de vinder.
5) Als dit helemaal droog is, komt het belangrijkste: vernissen! Gebruik best 2 lagen vernis.
Gebruik goede vernis want de steen moet alle weer trotseren. Bootvernis is de beste vernis.

6) Laat je steen nog een paar dagen uitharden voor hij naar buiten gaat.
7) Kies een mooi plekje uit om je steen achter te laten, een plekje dat regelmatig bezoekers
kent. Misschien is in de meimaand de toer van de kapelletjes in Wingene een aanrader?
Je kan ook aan een MEImertocht deelnemen in Meulebeke – Doomkerke – Tielt – Oostrozebeke – Wielsbeke – Wingene.
Neem een detailfoto van je steen en post die op https://www.facebook.com/groups/315116349715606/ (google op Happy Stones WVL).
8) En nu maar hopen dat wie de steen vindt, ook een foto plaatst en de steen laat verder reizen… Als dit niet gebeurt, dan is het misschien een koestersteen voor de vinder. Ook dan
mag je trots zijn want dan heb je een prachtig exemplaar gemaakt!

Zie je het echt niet zitten om dit te maken, kan je een workshop volgen bij Anita:
Anita Yde – Balgerhoekstraat 7 – 8750 Wingene

Veel plezier!
Happy Stones WVL is een initiatief van Angelique Dormy.

