
Dit wandelpad kreeg de naam Vaerenberg omdat deze een duidelijke heuvel vertoont in het 
Smetleedse landschap en al vernoemd werd in 1471. Deze heuvel, gelegen aan de Briel, 
vormde vroeger een bosje met een begroeiing van varens. In de volksmond spreekt men 
nog steeds van de “Vonneberg”.  Tijdens deze wandeling zal je heel wat kapelletjes tegen-
komen en de mooie natuur kunnen bewonderen.  

Sint-Pharaïldiskerk  
Over de huidige neoclassicistische kruiskerk wordt er vóór het einde van de 
16de eeuw nergens iets geschreven. Op een kaart van 1780 had de kerk één 
toren en was ze éénbeukig. In 1824 werd de kerk grondig herbouwd.  
Ze kreeg toen een nieuwe beuk met toren en in 1897 waren de metsel– 
 en houtwerken gedaan van de tweede verbouwing. De patroonheilige,  
Sint-Pharaïldis of Farahilde of Veerle, wordt aangeroepen tegen ziekten van 
het pluimvee.  Jaarlijks is er bij het begin van het duivenseizoen een duiven-
zegening te Smetlede (laatste zondag van februari).  
Vlak aan de kerk vind je de oudsher gekende herberg “in 
de Oude Keet - Bij Roste Mon” (reeds in 1779 vermeld).  

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenis 
Op deze plaats stond reeds in 1780 een kapel met vermoedelijk 
een andere patroonheilige. De Onbevlekt Ontvangenis werd 
slechts in 1854 afgekondigd. Het bouwjaar van de huidige kapel 
is niet gekend.  

Kapel van de Heilige Barbara 
Deze kapel werd opgericht rond 1825 als gevolg van een belofte. In 1908 werden 
door Joannes Baptista Coppens herstellingswerken uitgevoerd op vraag van pas-
toor Oosterlinck. In 1970 was de kapel tot een puinhoop herschapen. Het gemeen-
tebestuur nam de heropbouw op zich van de kapel en deze werd ingewijd op 23 
mei 1987. Het beeld van de Heilige Barbara is een afgietsel van een beeld uit de 
16de eeuw dat zich bevindt in de kerk van Neeroeteren in Limburg.  

St. Jozefkapel 
Deze kapel werd opgericht in 1922 en diende veelal als een rustplaats voor de  
processie die er langs ging.  



De Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Vrede  
Deze kapel werd in 1947 gebouwd om aan een belofte te voldoen. 
De echtgenote van Alfons de Gendt had beloofd een kapel te  
bouwen als haar drie zonen ongedeerd terugkwamen uit de 
Tweede Wereldoorlog. De kapel werd gebouwd door Victor  
Brondeel en het beeld is afkomstig van het kunstatelier  
Bressers uit Gent.  

De kapel van het Heilig Hart.  
Deze kapel wordt ook de “Grote Kapel” genoemd en 
werd rond 1900 gebouwd. De kapel werd gebouwd op 
initiatief van Coleta Van den Abeele. In de maand juni, 
de maand van het Heilig Hart, komen nog iedere avond 
mensen samen om te bidden.  

Stefaan Glorieuxstraat  
Deze straat werd genoemd naar Stefaan Modest Glorieux,  
sociaal geëngageerde priester en stichter van verschillende 
congregaties. Stefaan Glorieux werd geboren te Sint-Denijs  
bij Kortrijk op 3 mei 1802. In 1815 trok hij naar het Klein  
Seminarie in Roeselare. In Gent voltooide hij zijn studies  
aan het Groot Seminarie en in 1825 werd hij in Mechelen  
tot priester gewijd. In de zomer van dat jaar werd E.H.  
Glorieux tot onderpastoor in Ronse benoemd. Ronse was 
een textielstad vol armoede en werkloosheid.  
Hij hielp waar hij kon en kreeg hierbij de steun van  
Antonia Depoorter, een rijke fabrikante.  
In de crypte van de Sint-Hermeskerk begon hij met 
een zogenaamde  zondagsschool.  Daarna richtte hij 

de oude Sint-Pieterskerk in als ‘werkplaats van liefdadigheid’.  In 1852 werd 
Glorieux directeur van de Zusters Maricolen in Dendermonde. Later verhuis-
de hij naar Heldergem en tenslotte naar  Smetlede waar hij door de bisschop 
in 1866 tot pastoor benoemd werd.  Ook hier trok hij ten strijde tegen het 
analfabetisme, de armoede en het gebrek aan godsdienstigheid.  
Hij stierf te Smetlede op 25 november 1872. In 1972 kreeg Glorieux een 
standbeeld in Ronse. Op het voetstuk prijkt de leuze “de zwakken eerst”.  
 


