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Beste wandelaar, 
 

Welkom in de Vlaamse Ardennen. 
 

De Vlaamse Ardennen 
De streek Vlaamse Ardennen valt ongeveer samen met het arrondissement Oudenaarde en de gemeentes 
Zottegem en Geraardsbergen. De troef van deze streek is het open glooiend landschap met unieke vergezichten, 
pittoreske dorpskernen, de kronkelende kasseiwegen, de knotrijen, vele holle wegen en culturele stadjes zoals 
Oudenaarde, Ronse, Geraardsbergen en Zottegem. De heuvelachtige streek met zijn pittige kuitenbijters is zeer 
populair bij wielerliefhebbers. Vele wielerklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen doorkruisen dit gebied 
jaarlijks. 

 

We willen je echter opmerkzaam maken op een paar punten: 

• De afstand bedraagt ongeveer 9 km. 

• De wandeling is uitgestippeld via knooppunten. Op een gegeven moment gaan we 
eventjes dit knooppuntennetwerk verlaten. Dit is in de tekst aangegeven. 

• Wij hebben onderweg foto’s gemaakt (zie de pag.8). Het is de bedoeling dat je die 
in de juiste volgorde zet. Vb. door ze te situeren tussen 2 knooppunten of op een 
knooppunt of op een straatnaam. De foto’s zijn gemaakt van op de openbare weg. 
Het is dus niet nodig om op privéterrein te gaan. 

• Een paar keer moet je een drukke weg kruisen, zelfs ook een beetje volgen. Wees 
voorzichtig en hou je aan de geldende verkeersregels. 

• Er zijn onderweg weinig drankgelegenheden. Gelieve je te voorzien van drank. Dit wil 
echter ook zeggen dat er geen sanitair is, buiten in de vrije natuur. 

• Op 4 april is er de Ronde van Vlaanderen. Hou er rekening mee dat je je op het 
parcours bevindt!! 

Wij weten zeker dat je van deze wandeling gaat genieten. Je vertrekt aan de Sint-

Apolloniakerk van Elst,  Sint-Apolloniaplein, 9660 Brakel. (:50°49'48"N - 3°44'22"O). Er is hier 

voldoende parkeergelegenheid. Hier vind je de start, knooppunt 11. 

 

De antwoordformulieren kunnen tot en met maandag 21 juni 2021 via e-mail doorgestuurd 

worden naar oost-vlaanderen@vtbKultuur.be. 

Gelieve per antwoordformulier €5 (vtbKultuur-lid)/€7 (niet-lid) te storten op 

rekeningnummer BE61-7512-0036-0917 van vtbKultuur Oost-Vlaanderen met de vermelding 

van “Wandel – je naam of vtbKultuur lidnr”. Pas dan is je deelname geldig.  
 

Wat valt er  te winnen? Een waardevolle mand streekproducten en enkele kleinere, maar 

overheerlijke prijzen door ondersteuning van EROV en vtbKultuur. Winnaars zullen 

telefonisch of per mail gecontacteerd worden. 
 

Heb je het antwoordformulier liever in een brievenbus te deponeren of op te sturen? Dit kan op het volgend 

adres: vtbKultuur Oost-Vlaanderen p/a Paul Denis, Kasteeldreef 18, 9080 Lochristi.   
 

Veel wandelplezier en succes!!! 

Team vtbKultuur “Provinciale Stuurgroep Oost-Vlaanderen” i.s.m. met vtbKultuur Zottegem. 
 

mailto:oost-vlaanderen@vtbKultuur.be
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Wegbeschrijving 
 
Je vertrekt aan de Sint-Apolloniakerk van Elst, Sint-Apolloniaplein, 9660 Brakel. 
 

Elst 
Elst heeft elk jaar de eerste zondag na 9 februari zijn Geutelingenfeesten. Elst staat namelijk nog 
steeds bekend als het geutelingendorp. Dat houdt verband met de Sint-Apolloniaverering die vroeger 
in Elst bloeide. Sint-Apollonia was namelijk de patroonheilige van de parochie. Haar naamdag wordt 
ieder jaar gevierd op 9 februari. Rond die periode was het vroeger dan ook de gewoonte dat 
bedevaarders naar Elst kwamen om Sint-Apollonia te aanbidden. Ze riepen haar dan onder meer aan 
tegen tandpijn. Tijdens hun bezoek aan Elst konden de bedevaarders ook geutelingen kopen. Dat zijn 
een soort pannenkoeken die op de gloeiende stenen van een brandende houtoven worden gegoten. 
Tot het eind van de jaren 1930 werden geutelingen niet enkel in Elst gegeten, maar in nog veel meer 
dorpen in de Vlaamse Ardennen. Dat gebeurde in de periode rond Lichtmis. Elk gezin maakte toen een 
ketel deeg klaar en droeg die naar de dichtstbijzijnde oven om geutelingen te bakken. Met het 
verdwijnen van de bedevaarten en het volksgeloof in de regio verdween gaandeweg ook het gebruik. 
Bron: LECA 

 
Hier vind je de start, knooppunt 11 
 

- 1- Elst – Sint-Apolloniakerk - knooppunt 11 
Bron: Wizpr.guide  

 
Elst is een schilderachtig dorp in de heuvelende 
Zwalmstreek. De Sint-Apolloniakerk ligt op 96 meter hoogte. De 
laatgotische vierkante westtoren dateert uit het begin van de 16de eeuw. 
Opvallend zijn de speklagen met witte zandsteen en baksteen. Het schip 
kwam in 1775-1777 tot stand. In die periode werd ook het koor 
heringericht en kreeg de kerk haar huidige patroonheilige. In de 
middeleeuwen was de kerk toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Dat is in 
hoofdzaak classicistisch van stijl. Het koor heeft een opvallende, 
marmeren vloer in de vorm van een zwartwitte ster. Het in hoofdzaak 
classicistisch interieur combineert 17de-eeuwse altaren – de zijaltaren werden in 1785 overgebracht 
uit het Urbanistenklooster van Petegem – met een 18de-eeuwse lambrizering, communiebank, 
preekstoel, biechtstoelen en een reeks schilderijen waarvan twee over de marteldood van de 
patroonheilige. Opvallend is het met pasteltinten beschilderde pleisterwerk in de kerk en het rococo 
stucwerk. Het orgel werd door de firma Lovaert vervaardigd in 1848 en getransformeerd door de 
firma Loncke in 1957. De parochie heeft aan het interieur de jongste tien jaar hedendaagse 
elementen toegevoegd, 
waaronder enkele schilderijen, de ,,Werken van Barmhartigheid'' van Pat De Vylder, een 
Madonnabeeld, een kruisbeeld en een lezenaar van Georges Herregods. 

 
Ter info: de Sint-Apolloniakerk is dagelijks open van 9u tot 17u. 
    
Vraag 1: Wie is de bezieler(stichter) van de jaarlijks terugkerende tentoonstelling ”Alnetum”. 
 
Vraag 2 : Vanwaar is de naam “Alnetum” afkomstig. 
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Je wandelt richting knooppunt 9 en dan richting knooppunt 10. 
 

-2-Gesloten hoeve tussen knooppunten 9 en 10 
  
Gelegen aan de hoek met Renweg. Gesloten bakstenen 
hoeve met min of meer vierkante aanleg, gebouwd in het 
tweede kwart van de 19de eeuw ter vervanging van een 
kleinere hoeve. Naar verluidt voorheen met jaartal 1842 
op windwijzer; na brand in 1882 boerenhuisinterieur 
deels vernieuwd. Grosso modo goed bewaarde aanleg en 
volumes met fraaie verhoudingen. Ten zuiden, aan de 
straatzijde, grootste bouwvolume gevormd door dubbele dwarsschuur van acht traveeën onder 
wolvedak (golfplaten in plaats van leien, nok parallel aan de straat). Twee symmetrisch geplaatste 
korfboogpoorten met houten latei (links poort gedicht); half cirkelboogvormige vensters gedicht tot 
verluchtingsspleten. Aangebouwde stallen tegen de erfgevel. Ten noorden, boerenhuis van zes 
traveeën en anderhalve bouwlaag met twee links aanpalende traveeën onder links afgewolfd 
zadeldak (pannen); dakklokje aan ijzeren stoel op de nok. Overeenstemmende voor- en achtergevel 
met beluikte getoogde benedenvensters (nieuw houtwerk in erfgevel). Rondboogvormige 
zoldervensters met waaiervormige roedeverdeling; imitatievensters in achtergevel. In vlakke 
rechthoekige hardstenen omlijsting gevatte deuren, beide met radvormige roedeverdeling in 
bovenlicht. Tweedelige overwelfde huiskelder. Centrale woonkamer bewaart samengestelde balklaag, 
brede haard van gesinterde baksteen, ingebouwd vierdeurskastje. Ten westen, palend aan Renweg, 
stalvleugel voorzien van toegangspoort met doorrit. Ten oosten, stallen onder zadeldak (golfplaten). 
Ten noorden, op het achtererf, bakhuis van het tweedelige type met houten verankeringen. 

 
Deze hoeve is een melkveebedrijf. 
Vraag 3: Welke kaas wordt met de melk geproduceerd? 
 
Je wandelt verder richting knooppunt 10 en dan verder richting knooppunt 73. Je volgt dit 
knooppunt tot aan de eerste splitsing. Dit is de Perlinckmolen.  
 

-3- De Perlinckmolen. Na knooppunt 10  
 
De Perlinckmolen of Perlinkmolen is een watermolen in de 
Vlaamse Ardennen in Elst, deelgemeente van Brakel. Deze 
watermolen met metalen bovenslagrad bevindt zich op de 
Perlinckbeek beneden aan de Pottelberg op de grens met 
Zegelsem. De watermolensite is uitzonderlijk oud en werd 
reeds vermeld in 868-869 als bezit te Zegelsem van de 
Henegouwse St-Pietersabdij. In 1571 werd de Perlinckmolen 
vermeld als liewatermolen. Hij stond ook al aangeduid op de 
ferrariskaart (1771-1778). In 1859 werd het sluiswerk door overstromingen vernield en nadien 
gewijzigd. Als korenwatermolen was de Perlinckmolen in werking tot circa 1974. Sinds 1974 is de 
molen als monument beschermd. In 1975 werden restauratiewerken aangevat. de molen is privébezit. 

 

Vraag 4: Hoeveel nokken vind je op de hoeve van de Perlinckmolen? 
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Aan de T-splitsing (net na de Perlinckmolen) ga je rechts, dus weg van knooppunt 73. Volg 
hier de pijltjes ‘vtbKultuur Zottegem’. Ga aan het bruggetje links en volgt dan knooppunt 82. 
 
 

-4- Haaghoek Tussen knooppunten 10 en 82 
 
Het is 2016: Omloop het Nieuwsblad. 
Het peloton draait de laatste keer de kasseien van de Haaghoek op. Een valpartij. Een van de 
slachtoffers is de Australiër Mathew Hayman. Hij breekt zijn arm en krijgt te horen dat zijn arm vijf 
weken in het gips moet. Zes weken later staat Parijs-Roubaix op de kalender. 
Hayman raakt toch fit, rijdt de Helleklassieker en...wint. 

 
Vraag 5: Wat is de lengte in meter van de Haaghoek? 
 
Je wandelt verder richting knooppunt 82. 
 

-5- OLV Kapel aan knooppunt 82  
 
Sint-Kornelis-Horebeke 
Op de westhoek, naast nummer 2, schuin ingeplante en vlak tegen het huis 
aangebouwde kapel, op arduinen sluitsteen van de rondboogdeur 
gedateerd 1864. Ernaast heraangeplante kaplinde en rozenbottel op de 
talud achter het woonhuis. Open wegkapel van grijze en rode baksteen. 
Voorpuntgevel van grijze baksteen met witte houten kroonlijst en 
bekronend ijzeren kruis. Rondboogvormige muuropening met ijzeren 
traliehek. Binnen overwelfd met tongewelf. Plaasteren Onze-Lieve-
Vrouwebeeld in rondboognis met ervoor gemetst altaar. 

 
Je wandelt richting knooppunt 42, knooppunt 43 en 44 en dan richting knooppunt 74. 
 
 

- 6- Wegkapel met linde. tussen knooppunten 44 en 74. 
 
Elst  
Wegkapelletje naast Lindeboom op linker straathoek met Blomveld, 
aan viersprong en tegenover Heringstraat. Vervangt sinds 1985-1986 
een grotere kapel naar verluidt opgericht na de Eerste Wereldoorlog 
door de familie Maes als aandenken aan hun gesneuvelde zoon. Kapel 
op deze locatie aangegeven op de 
topografische kaart van 1937. Eenvoudige lage rechthoekige 
bakstenen kapel met leien zadeldakje voorzien van een nis 
afgesloten door een rondbogig venster. Wit Heilig Hart van 
Jezusbeeld met gespreide armen en rood geschilderd hart in gouden 
stralenkrans. Sokkel met kelk en passiesymbolen (drie 
nagels, zweep en doornenkroon). 
Auteur: Rudy Wuyts 
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-6- Wegkruis met twee linden 

In oorsprong oud wegkruis tussen twee met kruin vergroeide 
gekandelaberde linden, schuin ingeplant op de straathoek met Blomveld, 
aan viersprong en tegenover Heringstraat. Houten kruis aan decoratief 
uitgesneden bord met dito afdak en witgeschilderd bordje met opschrift 
I.N.R.I. Het voorgaande geschilderde houten Christusbeeld uit de 18de of 
19de eeuw is vervangen door een kleiner bronzen kruisbeeld.  

 

 

 

 

Je wandelt verder richting knooppunt 74, knooppunt 12 en dan richting knooppunt 11. 

 

Je hebt het eindpunt bereikt. Hopelijk heb je alle foto’s gevonden en kan je ze op de juiste 

plaats situeren.  

 

Veel succes met het invullen van het antwoordformulier.    
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ANTWOORDformulier 1/2:  
 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefoon- of gsm-nummer: ………………………….. 
vtbKultuur-lidnummer:…………………………………………… 
vtbKultuur-afdeling:………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 1: de stichter /bezieler van “Alnetum” 

 

 

 

 

Vraag 2 :”Alnetum betekent 

 

 

 

 

Vraag 3: Het merk van de kaas is 

 

 

 

 

Vraag 4: Het aantal nokken op de Perlinckmolenhoeve. 

 

 

 

 

Vraag 5: De lengte van de Haaghoek. 
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ANTWOORDformulier p.2/2:  
 

Naam: …………………………………………………………………………… 

 

Volgorde foto’s:  (zie p.8) 

Geef aan tussen welke knooppunten of op welk knooppunt of op welke plaats je de foto’s 

bent tegengekomen. 

  

Foto A  

Foto B  

Foto C  

Foto D  

Foto E  

Foto F  

Foto G  

Foto H  

Foto I  

Foto J 

 

 

Foto K  

Foto L  

Foto M  

Foto N  

Foto O  

 

Schiftingsvraag :  

Maak de som van de cijfers (reservegetal inbegrepen) van de lottotrekking op zaterdag 26 

juni 2021.   

Antwoord op schiftingsvraag:     

 

Gesponsord door 
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Foto’s (zie antwoordformulier): 
  

 
KAART 
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De zwarte cijfers zijn de knooppunten en de rode verwijzen naar de beschrijvingen.  


