Routebeschrijving kapellentocht St.-Eligius
Afstand ca. 19,5 km
We starten in de St.-Eligiuskerk: naast enkele gipsen Mariabeelden is er links vooraan (kant orgel) het
Mariaaltaar, rechts vooraan een geboorteschilderij en een mater dolorosa in glas in lood.
We nemen de Hofstraat, dwarsen de Torhoutsestraat naar de Sportstraat. In de bocht hebben we
rechts de kapel van het Savioplein (momenteel afgesloten).
We vervolgen onze weg in de Sportstraat, op het einde even naar links in de Koebroekdreef en na een
60-tal meter rechts de Kerkwegel in. Hier vinden we aan onze rechterzijde de kapel van de Kerkwegel.
We rijden verder in de Kerkwegel, op het einde naar links en aan de St.-Elooisstraat naar rechts. We
volgen de St.-Elooisstraat een tijdje langs richting Kruiskalsijde . We rijden de Zandstraat voorbij en
wat verder aan de ingang van de Leite (Leiteweg) vinden we onze volgende kapel aan de overzijde
(links) van de weg.
Na deze halte rijden we verder richting Kruiskalseide, aan de lichten rechtsaf richting Zwevezele, aan
domein Leegendaele eventjes de weg oversteken naar de St.-Hubertusstraat waar de we de
St.-Hubertuskapel aantreffen.
We vervolgen onze weg nu langs de Kortrijksestraat richting Zwevezele, we rijden de Zandstraat
voorbij en nemen de volgende weg rechts: de Vlasbloemstraat. We volgen deze tot aan de splitsing
Leegte- en Groenstraat en rijden hier rechtdoor de Groenstraat in. We laten de Torendreef links
liggen en bij het volgende kruispunt rijden we links de Robaardstraat in. We volgen deze tot bijna het
einde. Net voor ze overgaat in de Bosveldstraat (100 m voor Kortrijksestraat) nemen we rechts de
Munkenstraat. Net voorbij het Wit Kasteel hebben we links de Munkenkapel.
We rijden iets verder in de Munkenstraat en waar deze overgaat in de Bosveldstraat heb je rechts een
aardeweg, bij goed weer is die te doen, bij minder weer, keer je best terug tot de kruising
Roobaardstraat - Groenstraat. Kan je de weg vervolgen via de aardeweg dan kom je uit in de
Eikenstraat. Je neemt deze naar rechts en volgt ze tot het kruispunt met de Groenstraat. Nu rijd je de
rechtsaf de Groenstraat in. Je volgt deze tot aan het kruispunt Groenstraat - Roobaardstraat Tempeliersstraat. Je neemt hier de Tempeliersstraat. Wiede aardeweg niet nam en terugkeerde via de
Roobardstraat, steekt hier het kruispunt schuin over om zo ook in de Tempeliersstraat te komen.
In een van de bochten vind je aan je linkerzijde de Tempeliershoeve met een mooie hoevekapel. We
rijden de Tempeliersstraat tot het einde. We slaan rechtsaf in de Torhoutsestraat en na enkele
honderden meter vinden we aan de linkerzijde de Papenhoekstraat (! niet zo goed zichtbaar als je uit
deze richting komt).(ter info: eind-april begin mei zijn er asfalteringswerken voorzien in deze straat,
kan je deze niet nemen wegens de werken neem dan de B-route vanaf de Tempeliersstraat, je vindt
deze route op het einde van de beschrijving.)
Aan de Papenhoekkapel slaan we rechts de Hogestraat in en volgen deze tot het einde (we laten
zowel de Kwagatstraat als de Bergenstraat rechts liggen en rijden gewoon rechtdoor). Zo komen we
uiteindelijk terecht in de Veldegemsestraat. We laten de eerste grindweg links liggen en nemen de
volgende weg links de Oude Veldegemsestraat om hier dan direct weer links de Bietenveldstraat (een
grindweg) te nemen. We volgen deze tot het einde en komen zo in de Zedelgemsestraat. Hier nemen
we na een 100 m de insprong rechts (verwijzing aardbeienautomaat) en komen aan de Sijsloskapel.
Deze kapel is een van onze mooiste, maar je zal merken dringend aan herstel toe. We nemen nu de
Zedelgemsestraat richting centrum en op het einde draaien we linksaf in de Sijslostraat. Een kort
stukje Sijslostraat en dan direct rechts de Hillestraat in. Net voor het kasteel van Pecsteen vind je bij
de hoeve in de pilaar aan de ingang een hoevekapelletje.
We rijden nu de Hillestraat tot het einde, slaan rechtsaf de St.-Elooisstraat in en komen zo aan ons
eindpunt: de St.-Eligiuskerk.
Veel fietsgenot, maak op enkele plaatsen wat tijd voor een gebed of een mijmering. Hou het vooral
veilig, want sommige van deze landelijke wegen zijn in het weekend soms druk gebruikt door fietsers
en wandelaars.

Er zijn momenteel werken aan het kruispunt van de Zedelgemsestraat met de Sijslostraat. Misschien
kunt u met de fiets aan de hand door de werken en de bovenvermelde weg volgen. Lukt dit niet dan
keert u terug door de Bietenvelstraat en op het einde neemt u links de Veldegemsestraat. Aan café
de Stad Torhout neemt u de Sijslostraat richting centrum en volgt deze tot aan nr. 58 (links). Net voor
nummer 58 slaat u linksaf en op het einde komt u aan de Hillestraat. Sla hier rechts in en u kunt uw
weg vervolgen.

