Kapellekes in Meensel-Kiezegem : Het kapelletje van Spikdoorn.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be vermeldt over deze kapel het volgende :

Beknopte karakterisering:
Typologie : betreedbare kapellen ( klein erfgoed)
Datering : derde kwart 17

de

eeuw

Beschrijving:
In een landelijke omgeving gelegen kapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Koortse en in de geveltop gedateerd
1655.
Aan de kapel is een legende verbonden die sterk doet denken aan de ontstaansgeschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw
van Scherpenheuvel. De kapel werd naar verluidt immers gebouwd op de plaats waar een schaapherder een OnzeLieve-Vrouwebeeld vond te midden van spikdoorn (meidoorn); hij nam het mee naar huis maar de volgende dag zou
het opnieuw op dezelfde plaats gelegen hebben.
Op historisch kaartmateriaal is de kapel niet weergegeven; op de Ferrariskaart van 1771-1777 is op deze plaats wel
een groepje bomen aangeduid; de kapel ligt nog steeds op een beboomd perceel te midden van akkers en velden met
fruitboomaanplantingen. Tot vandaag is de kapel niet ingetekend op het kadaster.
Haaks op de weg ingeplante veldkapel op rechthoekige plattegrond met vlakke sluiting onder een zadeldak van
Vlaamse pannen; vooraan een met schijnvoegen gecementeerde en witgeschilderde tuitgevel op een lichtblauw
geschilderde plint; de eenvoudige rechthoekige deur is voorzien van een getraliede opening. De overige gevels zijn
beraapt.
Bepleisterd en beschilderd interieur voorzien van een houten altaar met een beschildering van imitatiemarmer en een
beeldennis met volkse barokreminiscenties; rode tegelvloer.

Deze kapel staat in een zijstraatje van de Kapellekesweg, tussen de velden en fruitbomen. Vroeger was dit zijstraatje
wel de hoofdweg van de kerk van Kiezegem, langs deze kapel naar hoeve Zilverberg.
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Aan deze kapel is uiteraard - zoals bij zoveel kapelletjes en zoals al
vermeld - ook een legende verbonden. Afhankelijk van de bron, wordt
het verhaal ook als volgt neergeschreven :
“… Een herder van het Hof ter Silverberge – een hoeve in de buurt ging naar gewoonte zijn kudde hoeden in de nabijheid van de plaats
«Spikdoorn» genaamd. Hij vond daar op een zekere dag een
Mariabeeldje. De herder nam het beeldje mee naar huis, doch de
volgende dag lag dit opnieuw op dezelfde plaats onder de Spikdoorn.
Het was voor de bevolking een duidelijk teken dat Maria hier wou
vereerd worden. Het kapelletje van Spikdoorn werd er in 1655
gebouwd. Achter de deur met traliewerk bewaart deze witte veldkapel
het beeld van O.L.Vrouw ter Koortse….”

Jaarlijks nog gaat Zieken Zorg van Meensel in de maand mei nog naar deze kapel ter aanbidding van O-L-Vrouw.

Op enkele oude kaarten is de kapel als volgt aangeduid :
 Kaart van Ferraris - 1771

Staande wip van de StSebastiaansgilde.

Hoeve Zilverberg

Kerk van Kiesecom

Kapel van Spikdoorn

Hof van Kieseghem

De Mannenberg

Kapellekensweg, welke

Voetpad naar Meensel

vroeger de hoofdweg was
naar hoeve Zilverberg , en
niet naar Meensel

Vroegere commanderij
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 Kaart G. Loos – 1781 : ‘doornkens’(?) Cappel, Gemeynte van Kieseghem

De binnenkant van korterbij bekeken ….

Het beeldje staat onder een boog van bloemen, het hoofd is echter vastgeplakt na een breuk.
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Achter het altaartje, blijkt op de muur een schildering te staan… dit laat vermoeden dat dit altaar er op een later tijdstip
is geplaatst en dat het beeld vroeger op een voetstuk tegen de muur aanstond.

Tekening notaris Halflants – 11/12/1953

Pastoor Mues
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Op 9 oktober 2014 was Carl Dewever, zoon van mevrouw Sebrechts eigenares van deze kapel - op bezoek aan de kapel. Dit samen met Agnes
Van De Gaer, schepen van patrimonium en Luc Daenen. Deze laatste
ijvert ook om deze kapel te redden van het verval.
De familie Dewever – Sebrechts gaat akkoord om het kapelleltje over te
dragen aan de gemeente, zodat deze dan ook kan instaan voor het
onderhoud van dit erfgoed. Een landmeter zal worden aangesteld. Een
opmetingsplan is nodig en dan kan de akte opgemaakt worden. Het
verlijden van de akte kan onder de bevoegdheid van de burgemeester,
dus geen extra notaris & kosten.
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