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’t Krijgerke   april – mei - juni  2022 

Eigen wandelorganisatie 

Op zaterdag 4 juni 2022 
startplaats :    KBO-school – Materplein 15 te Oudenaarde - Mater 

Afstanden :    6-12-18-24-30 km 

Starturen :    7u – 15u  / aankomst voor 17u30 

Parcoursbouwer :    Jean-Bernard Dekoker 
De Molentocht gaat door in Mater, de meest landelijke deelgemeente 
van Oudenaarde, ideaal om te wandelen langs de vele rustige wegen 
en kerkwegels. Juni is één van de mooiste maanden om te wandelen, 
ideaal om de groene natuur te gaan ontdekken vanaf onze startplaats 
achter de kerk in de KBO-school te Mater. 

Alle afstanden vertrekken samen langs de brouwerij “Smisje” 
(opgericht in 1995 te Assebroek bij Brugge en verhuisd naar Mater in 
2009) naar de kleinste gemeente in Oost- Vlaanderen : “Horebeke”. 
Onderweg komen ze langs de “Tissenhovemolen” , (momenteel in 
restauratie) die reeds in het jaar 1218 als ‘molendinum de vento quod 
situm est juxta villam de Materne’ werd vermeld. Zijn huidige toestand 
dateert waarschijnlijk van 1787. De kleinste afstand keert na de rust in 
parochiezaal “De Kroon” terug naar de startplaats. 

De 12, 24 en 30 km maken hier een lus richting Korsele. Dit is een 
gehucht van Horebeke, ook wel de geuzenhoek genoemd en is één van 
de weinige plaatsen waar nog altijd een protestantse gemeenschap is. 
Zij hebben ook hun eigen charmante protestantse kerk en 
begraafplaats. Na de rust keert de 12 km samen met de 6 km terug 
naar Mater.  

De 18, 24 en 30 km wandelen na de rustpost in Horebeke richting Schorisse via de 
Haaghoek. De Haaghoek wordt vaak opgenomen in het parcours van de Vlaamse 
voorjaarsklassieker in het wielrennen, waaronder de Ronde van Vlaanderen en de 
Omloop Het Nieuwsblad, de kasseistrook is zo'n 1700 meter lang. Onderweg komen 
ze langs de “Perlinckmolen”, de eerste meldingen dateren van het jaar 868. 

De 30 km maken in Schorisse een lus via verschillende trage wegen en onverharde 
paden, onderweg komen ze langs de “Kasteelmolen” gelegen op de Maarkebeek.  

Na een verdiende rust in “De Wante” te Schorisse keren de 18, 24 en 30 km terug 
via de beklimming van de “Varent” naar de startplaats te Mater.  

 UNIEKE LANDELIJKE TOCHT !!! 
DE HAAGHOEK  

PERLINCKMOLEN  


