
Zomerwandeling langs de kapellen van Hoksem 

en Hauthem (Hoegaarden)  
De zomerwandelingen langs de kapellen zijn gebaseerd op de inventaris en website van het project 

‘Kapellekesbaan’. Dit nog lopende project is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Hoegaarden, de 

vzw Hoegaards Erfgoed en vele vrijwilligers. Je vindt alle info per kapel op de website www.kapellekesbaan.be, 

die per deelgemeente wordt afgewerkt. Als je iets aanvullend over een kapel te vertellen hebt, laat het dan 

zeker weten aan toerisme@gemhoegaarden.be. 

 

 

Deze zomerwandeling werd voor u ontworpen door het Davidsfonds Hoegaarden. Hieronder vind je een kaart 

met een luswandeling van 8,5 km langs de 7 kapellen. Er volgt voor iedere kapel een foto en een korte 

beschrijving, vertrekkende aan de kerk van Hoksem, in tegen uurwijzerzin.  De informatie in deze gids laat toe 

ook ergens anders op de route in te pikken, of in te korten. 

 

mailto:toerisme@gemhoegaarden.be


 

Een woordje uitleg over Hoksem 

Hoksem (400 inwoners, op de Mene of Molenbeek) behoort sedert 1977 in zijn geheel bij Hoegaarden.  

Onder het ancien regime behoorde Hoksem gedeeltelijk tot de gemeente Kumtich (het oude hertogdom 
Brabant) en gedeeltelijk tot de gemeente Hoegaarden (prinsbisdom Luik). 
De kerk stond in Hoegaarden en de pastorie in Kumtich. Een gemeentehuis was er nooit, wel een 
gemeenteschool. 
De aanleg van de E40 maakte dat Hoksem van Kumtich geïsoleerd raakte en uiteindelijk na de fusies van 
gemeenten in 1977 bij Hoegaarden werd gevoegd en niet zoals de rest van Kumtich bij Tienen. 
Nu vormt de E40 de grens tussen Tienen en Hoegaarden. 

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd de plaatsnaam Hoxem gewijzigd in Hoksem. De stad Tienen 
gebruikt in hun straatnamenlijst nog steeds namen als: Hoxemsesteenweg, die volgens de Spellingswet niet 
met x geschreven horen te worden, maar met ks 

Een woordje uitleg over Hauthem 

Sint-Catharina Hauthem vormt met 103 meter boven zeeniveau het hoogste punt van de gemeente.   

 

De Sint-Janskerk Hoksem 

De romaanse toren van de Sint-Janskerk in Hoksem dateert uit de 12e eeuw, de rest vertoont kenmerken van 
zuivere gotiek. De toren heeft drie oude klokken en een zadeldak. Het dak met een haan en een hen op de 
toren, een unicum in België. 
De kerk werd door de eeuwen heen enkele keren aangepast en vergroot, vooral nadat ze werd gepromoveerd 

tot kapittelkerk, bevolkt door een kapittel van tien 
kanunniken. Naast de kerk is er ook een 
kapittelhuis, uit het laatste kwart van de 18e eeuw. 

Het koor dateert uit de 14de eeuw, de blinde kerk 

met pseudo-kruisarmen en de noordersacristie 

dateren uit de 16de-17de eeuw.  

In 1967-1968 werd de kerk gerestaureerd door 

Raymond Lemaire. Omdat het altaar vanuit de 

kruisbeuk niet zichtbaar was, is de oriëntatie van 

de kerk bij een restauratie omgekeerd. Het altaar 

staat nu in de kruising en het voormalige koor doet 

nu dienst als schip. 

Onze-Lieve-Vrouw kapel Sint-Jansstraat, Hoksem 

 

Het kapelletje langs de Sint-Jansstraat werd in de jaren vijftig van de 

vorige eeuw gebouwd door de familie Philips-Cloots, eigenaars van 

de hoger gelegen hoeve (Sint-Jansstraat 45). 

Felix Philips was tot aan zijn dood voorzitter van de kerkfabriek.  

Momenteel wordt het kapelletje onderhouden door zoon Emiel 

Philips, eveneens landbouwer, en zijn vrouw Sylviane. Het 

kapelletje staat trouwens op hun eigendom. 

De reden van de bouw van de kapel is onbekend. 
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Onze-Lieve-Vrouw gevelkapel, Persstraat 6, Hoksem 

 

 

De gevelkapel in de Persstraat is een typisch  ‘Regnum-Mariae’ kapelletje van eind jaren ’50, begin jaren ’60, 

met de M in kroonvorm.  

Pastoor Fernand Mariën uit Tildonk verspreidde duizenden van deze kapelletjes vanaf 1958. Hij organiseerde 

reizende Mariale tentoonstellingen op 64 plaatsen, waar bezoekers een gratis kapel konden reserveren. 

Nadien bezocht hij honderden parochies en werden de kapellen verkocht tegen kostprijs.. Bij de (gratis) 

verdeling moest je beloven de kapel eeuwigdurend aan de gevel te houden. 

Lourdeskapel, Doornestraat 6,  Hoksem 

 

De jaarlijkse processie van Hoksem heeft een halte aan deze kapel. 
Let op de letters in de steen bovenaan de kapel : 
De tekst is een interessant chronogram of jaartalvers. Sommige letters zijn groot, andere klein. Als je de grote 
letters beschouwt als Romeinse cijfers en je telt alles op, bekom je het bouwjaar van de kapel.  
Ziehier de tekst: LIeVe VroUW Van LoUrDes beWaar aLtoos hoXeMs InWoners Van aLLe ongeLUk. 
Verklaring: 1=1, V of U=5, W=2 keer 5, X=10, L=50, D=500 en M=1 000. Een honderd (C) komt in de tekst niet 
voor, maar wel in de Sint-Barbarakapel bij de vroegere tunnel. Als je alle cijfers optelt, bekom je het jaar 1877. 
De namen van de schenkers staan onder de tekst, maar maken geen deel uit van het jaartalvers. Het zijn 
Angelica Decoster en Adelia Tassin.  De familie Tassin had vroeger een brouwerij in Hoksem. Begin 20ste eeuw 
verhuisden ze naar Kumtich (cfr. Tassinstraat) waar de brouwerij verder gezet werd. 
 

Kruis op het kerkhof van Hoksem 

 

 

Op de meeste kerkhoven 

vind je een monumentaal 

kruis.  Zo ook in Hoksem.   



Marollenkapel Hauthem 

 

De kapel ligt op het plateau van Hauthem op een hoogte van 104 m en op een kruispunt van fiets- en 

wandelwegen.  De kapel is in 1832 gebouwd door de Zusters van de Vereniging met het Heilig-Hart, de 

congregatie die zich in 1820 in Mariadal vestigde. 

De zusters verkochten de kapel in 1970 aan een privé-eigenaar die er een buitenverblijf wou van maken.  Het 

religieuze karakter van de kapel verdween. In 1992 kocht de Vlaamse Landmaatschappij de kapel. Graffiti-

kunstenaars hebben er zich op uitgeleefd. 

Van aan de kapel krijg je bij mooi weer een prachtig uitzicht over de omgeving.  Het is een geliefde rust- en 

picnickplaats voor wandelaars en fietsers.  Op de eerste verdieping is een oriëntatietafel. 

Er is een volksverhaal over een onderaardse gang van deze kapel naar het klooster Mariadal.  Wij vermoeden 

dat men de holle weg vergeleek met een onderaardse gang. 

Vanwaar de naam ‘Marollenkapel’ ?  De moeder-overste van de orde was bij aanvang een Zuster Maricole, 

waardoor de zusters aanvankelijk werden aangeduid als Maricollen of Marollen. In 1835 werd, ter ere van de 

Heilige Maagd, een kapel ingewijd in Hauthem. Die werd Klein Scherpenheuvel genoemd omdat ze werd 

ontworpen als een kleine kopie van de basiliek van Scherpenheuvel.  

Sint-Katharina kapel Hauthem 

 

 

 
De Sint-Katharinakapel in Hauthem is een mooi, laatgotisch gebouw uit het midden van de 16e eeuw. 

Later kwam er het klokkentorentje en de sacristie bij. 

De toegang tot de 16de-eeuwse kapel wordt langs de straatzijde geflankeerd door twee opgaande 

winterlindes die breed vertakt zijn. De twee kapelbomen zorgen voor schaduw voor de bezoekers van de kapel 

en tijdens de jaarlijkse Sint-Katharinaprocessie. 

Deze kapel hoort bij de parochiekerk van Hoegaarden. Vroeger kwamen er vele bedevaarders om de genezing 

van huidziekten af te smeken, vooral ‘het rad van Sinte Katrien’. 

Jaarlijks gaat het eerste weekend van mei de processie uit vanuit deze kapel. 



O.L.V. Gevelkapel Turfstraat  

 

Dit is een gevelkapelletje van dezelfde soort als in de 

Persstraat. 

 

 

 

 

 

 

Johannes Evangelist kapel , Sint-Jansstraat, Hoksem 

 

Over het ontstaan van deze kapel weten wij niets.   

Wat we wel weten is dat deze kapel gebouwd is op 

een bron.  Het is de enige bronkapel van 

Hoegaarden.  Op feestdagen wordt een replica van 

het beeldje van de heilige in de kapel geplaatst.  De 

kapel is populair bij buurtbewoners.  Eén van de 

kapellenmeters/peters heeft de kapel onlangs een 

mooi likje verf gegeven. 

 

 

 

O.L.V. kapel Hoksemsesteenweg, Kumtich 

 

 

Deze kapel bevind zich langs de weg net na de brug van de E40 

richting Kumtich. De herkomst is ons niet bekend.  

 

 

 

 

 


