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Dagstapper Oudenaarde-Volkegem-Oudenaarde 
Wandeling vanaf het vlakke landschap van de Scheldevallei om via kronkelende 
wegen via Edelare naar het leemplatteau van Volkegem te klimmen en terug via de 
flank van de Maarkebeekvallei. Onderweg wordt je getrakteerd op mooie 
vergezichten. Met de gedetailleerde wegbeschrijving en de weetjes tussenin wordt 

dit vast een leuke wandeldag! 
 
Start: Station Oudenaarde 
Afstand: 15 of 19 km 
Knooppuntenvolgorde: 

• Wandeling 15 km: Station-E8-F7-F5-E4-D1-D2-C9-C8-B8-B2-C6-B4-C4-55-C5-K1-K2-
56-Z9-C8-C9-40-P5-D5-P1-A7-F4-E6-E1-E8-station. = Module 1 + 2 + 3 

• Wandeling 19 km: Station-E8-F7-F5-E4-D1-D2-C9-C8-B8-B2-C6-B4-C4-55-C5-K1-K2-
56-B9-57-M1-M2-66-65-64-E2-E1-D3-40-P5-D5-P1-A7-F4-E6-E1-E8-station 
= Module 1 + 4 + 3 

Op de wandelknooppuntenkaarten ‘Schelde’ en ‘Zwalmvallei’ kun je twee 
wandelnetwerken onderscheiden: Het wandelnetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) 
en het ‘MOW-netwerk’ (dit zijn de extra wandelwegen die niet in het TOV-netwerk zitten):  
Het ‘TOV-netwerk’ is op de kaart aangeduid met blauwe streepjes (verhard) en bolletjes 
(onverhard). De TOV-knooppunten, die te velde herkenbaar zijn aangeduid met palen en 
bordjes, zijn op de kaart als rode bolletjes met een cijfer te herkennen.  
De extra wandelwegen van het ‘MOW-netwerk’ zijn niet te velde aangeduid, maar zijn met 
groene streepjes en bolletjes op de kaart aangeduid. De extra ‘MOW- knooppunten’ die bij 
deze extra wandelwegen behoren zijn op de kaart te zien als zwarte bolletjes met een 
hoofdletter-cijfer combinatie (bijvoorbeeld ‘L3’).  
Relax:  

• Tijdens de wandeling: café ‘Den Obus’, De La Kethulleplein 5, Volkegem, 
http://cafedenobus.be/  

• Na de wandeling: horeca Oudenaarde 
 
Wandelbeschrijving 
Module 1: Station-E8-F7-F5-E4-D1-D2-C9-C8-B8-B2-C6-B4-C4-55-C5-K1-K2-56 
Met onze rug naar de ingang van het station, stappen we naar rechts. 100 m verder, aan het 
oude stationsgebouw, stappen we de Stationsstraat in. 400 m verder komen we aan het 
Tacambaroplein. We slaan links af en wandelen in de Gevaertsdreef. Bemerken we dat de 
huizen in deze straat er op het eerst zicht allemaal een identieke gevel hebben, maar met 
toch wat variatie (de ene heeft een trapgevel, de andere een puntgevel, weetje A). Na 200 
m, aan het volgend kruispunt, slaan we voor huisnummer 29 (café) rechts af. We volgen de 
kasseien weg en komen aan een restant van een ravelijn (info daarover vind je op het 
infobord). We volgen de rand van het Liedtspark (weetje B) langs het met fijne steentjes 
verharde pad dat ons tot de uitgang van het park brengt (eventueel kan je een ommetje 
maken in dit park). We steken de straat over en volgen het voetpad van de Bekstraat 
(parking auto’s). 200 m verder komen we aan de Schelde. We steken de straat over en slaan 
links af zodat we evenwijdig aan de Schelde lopen. Ruim 300 m verder stappen we via de 
voetgangers/fietsbrug over de Schelde. Op de brug heb je aan je linkerkant een goed zicht 
op het sas van Oudenaarde, met rechts ervan de vistrap. Beneden aan de brug (F7) slaan we 
links af en volgen de Schelde stroomopwaarts. 300 m verder (F5), aan de ophaalbrug, blijven 
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we rechtdoor wandelen langs de kleine jachthaven. Er waren plannen bij de Vlaamse 
Waterweg om de dubbele bomenrij langs beide trekwegen te kappen (weetje C). Na 400 m 
(E4) steken we de Bergstraat voorzichtig over en slaan links af. Na 100 m slaan we rechts af 
en terug 100 m verder steken we de N46 over (D1). 100 m verder, aan de Y-splitsing, 
rechtsaf en weer 100 m verder, aan het monument ter herinnering aan de gesneuvelde 
soldaten van Edelare in W.O.I, bestijgen we de trappen en komen op de N8. We volgen deze 
baan 20 m naar rechts en steken dan voorzichtig over. Aan de overkant kunnen we 
aansluiten op een stijgende onverharde weg. Na 200 m volgen we een met steenslag 
verhard pad (naast een laagstamboomgaard) en 100 m verder slaan we links af. We volgen 
de geasfalteerde weg slechts 50 m en slaan dan rechts, een onverharde wegel. 70 m verder 
(D2) negeren we de afslag naar links, maar blijven rechtdoor tot aan de kerk van Edelare 
(weetje D). We volgen het pad voor de kerk en nemen de trappen tot aan de N8. We steken 
deze voorzichtig over en volgen nu de landweg links van huis met nr. 66 (richting knooppunt 
55). We bevinden hier ons ondertussen op een hoogte van ongeveer 75 m boven de 
zeespiegel (TAW). Het station van waar we vertrokken is op 15 m TAW gelegen. Tijd om even 
rond te kijken. Van op deze brede onverharde weg zien we links van ons (naar het noorden 
toe) de Scheldevallei, de kerk van Ename en de streek ten zuiden van Gent. Aan onze 
rechterkant zien we de Bossenaremolen (100 m TAW) en het achterliggende Muziekbos (148 
m TAW). Een blik op je wandelkaart leert je dat de N8 (die je daarnet overstak) vanaf 
Kerselare de heuvelkam oostwaarts volgt tot in Brakel op een hoogte tussen de 90 à 100 m 
TAW. Op deze heuvelkam heb je dikwijls een mooi panoramisch zicht op delen van de 
Vlaamse Ardennen.  
Na 300 m, op het einde van deze landweg (C8) blijven we rechtdoor wandelen (nog altijd 
richting knooppunt 55) en volgen nu het onverharde paadje langs de rand van de akker. Op 
een gedeelte van dit paadje lag vroeger de bedding van de tramlijn Oudenaarde-
Geraardsbergen (weetje E). Ongeveer 500 m verder, aan knooppunt B8, kun je op twee 
manieren naar knooppunt B2. De gemakkelijkste manier is het volgen van de bewegwijzering 
van Toerisme Oost-Vlaanderen richting knooppunt 55 langs de Boembeekstraat. De 
avontuurlijke wandelaars kunnen langs officiële onverharde voetwegen wandelbeschrijving 
volgen van knooppunt B8 tot B2, zie ** Kosters Ketse van B8 tot B2 is een onverhard traject 
en is een avontuurlijk alternatief op het verhard traject langs de Boembeekstraat.  
Aan knooppunt B2 (dit is ter hoogte van huisnummer 3) wandel je bergop langs de 
Boembeekstraat. 50 m verder, aan het T-kruispunt met Volkegemberg (C6), sla je rechtsaf. 
Terug 50 m verder sla je tussen de huizen met nr.14 en 16 het tegelpad naar links in. Het 
tegelpad wordt algauw een onverhard pad. 200 m verder (B4) blijf je rechtdoor wandelen 
(aan B4 ligt links een boomgaard/hooiland dat door Natuurpunt beheerd wordt). Het naar 
boven slingerende tegelpad brengt je tot de Bagettestraat (knooppunt 55), waar je rechts 
afslaat (richting knooppunt 56). Na ruim 100 m passeer je de kerk van Volkegem (weetje F). 
Er tegenover kun je even uitrusten café ‘Den Obus’. Je volgt nu verder de bewegwijzering 
naar knooppunt 56. Aan het kruispunt met gemeentelijk pleintje (C5) sla je links af, 60 m 
verder laat je de Steenbergstraat rechts liggen en volg je de Rogier van Brakelstraat zo’n 200 
m. Je komt nu aan de ingang van het Volkegembos (K1, weetje G). Na de ingang sla je links af 
en volgt nu de bewegwijzering naar knooppunt 56. Na ongeveer 1,5 km kom je aan de 
uitgang van het bos t.h.v. de Steenbergstraat (K2). Je slaat links af en volgt deze straat zo’n 
400 m tot aan knooppunt 56.  
Volg je de wandeling van 15 km: ga dan naar module 2 
Volg je de wandeling van 19 km: ga dan naar module 4 
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** Wegbeschrijving B8 à B2 langs avontuurlijk pad, zie kaart hieronder: Aan knooppunt B8 
moet je een paar meters naar links afwijken (via ‘Ouderlandenlos’), om dan rechts af te slaan 

en de ‘Kosters Ketse’ langs de rand van de 
akker te volgen. De akker kan er 
omgeploegd bij liggen, maar de voetweg 
(nr. 31) is officieel 1,5 meter breed. Het 
meestal omgeploegde deel van deze 
voetweg is maar ongeveer 100 meter lang 
(zie rood omcirkeld deel op de kaart 
hieronder), dus als je dit ‘doorploegd’ hebt 
kun je verder zonder problemen het 
onverhard traject van ‘Kosters Ketse’ tot 

knooppunt B2 volgen (naast huisnummer 3).  
 
Module 2: 56-Z9-C8-C9-40 
Aan knooppunt 56 sla je rechtsaf (= richting knooppunt 64). Na 200 m, aan knooppunt Z9, 
kom je aan een splitsing van 2 landwegen. Je neemt de rechtse weg. Voor deze weg even 
verder een holle weg wordt let je nog even op het panorama aan je rechterzijde. 500 m 
verder kom je in de bocht van een geasfalteerde weg (Doolstraat). Je wandelt rechtdoor en 
na 200 m, aan een Y-splitsing, sla je rechts af, een onverharde wegel in. Op deze weg heb je 
terug een panoramisch zicht.  
Na 300 m (C8) sla je links af (richting knooppunt 40) en wandelt terug aan de N8 die je terug 
voorzichtig oversteekt. Je neemt nu de trappen op naar de kerk van Edelare. Aan de kerk sla 
je rechts af en 100 m verder sla je het tegelpad naar links in. 300 m verder sla je rechts af en 
even verder aan het kruispunt kom je aan knooppunt 40. Volg nu de wegbeschrijving van 
module 3.  
 
Module 3: 40-P5-D5-P1-A7-F4-E6-E1-E8-station 
Aan knooppunt 40 gaan we rechtdoor (richting knooppunt 29). 250 m verder kun je van op 
een rustbank genieten van een prachtig panorama: op de voorgrond de vallei van de 
Stroetbeek, aan de horizon de Koppenberg, de kerk van Nukerke, met daarachter het 
Hotondbos (met mast) en nog meer oostwaarts het Muziekbos.  

 
700 meter na knooppunt 40 (P5) verlaten we de geasfalteerde weg door links af te slaan in 
‘Groene wandeling’, een tegelpad dat steil naar beneden loopt. We blijven dit pad zo’n 350 m 
volgen tot we Sompelstraat komen die we naar rechts inslaan. Zo belanden we bijna 100 m 
verder aan de N8 (Leupegemstraat). We slaan links af, volgen het voetpad, steken de 
spoorweg over en volgen het voetpad verder tot aan het kruispunt voor de kerk van Leupegem 
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(D5). Hier steken we voorzichtig de straat over en slaan rechts af, de straat ‘Armenlos’ in. Na 
20 m links inslaan en na een paar bochten verder komen we na 350 m aan de linkerkant van 
het wegje aan de ingang van  ’t Spei’ (P1, weetje H). We wandelen via een sas dit 
natuurreservaatje in (vanaf hier volg je terug de weg richting knooppunt 29) en volgen de 
bewegwijzering tot dat we na ruim 300 m aan de baan langs de Schelde komen. We slaan 
rechts af, onder de brug door (A7) en volgen het fiets/wandelpad langs de Schelde, voorbij de 
kerk van Pamele en de abdij van Maagdendale tot aan de brug over de Schelde (F4). We steken 
de Schelde over, het zebrapad over en volgen het voetpad naar links. Na ruim 100 m slaan we 
de tweede straat (Kasteelstraat) naar rechts in. Na ruim 100 m slaan we voor de poort van het 
Begijnhof naar rechts af (Voorburg). 100 m verder aan het kruispunt moeten we rechtdoor 
(Burg), maar kijken we even naar links, naar de waterpartij (weetje H). Na 100 m komen we 
aan de Markt. We slaan links af, passeren de Walburgakerk en 100 m verder aan het rond 
punt, onder de brug door wandelen en direct rechts afslaan zodat we aan de rand van de 
autoparking komen (E6). 20 meter verder, in de hoek van deze parking, betreden we via een 
sas een onverhard pad. We wandelen zo’n 600 m rechts van een brede waterstrook (weetje 
I)  
Na 600 m komen we aan een geasfalteerd baantje (E1). We stappen naar rechts, onder de 
spoorwegbrug door, de Neringstraat. 200 m verder aan het kruispunt rechtdoor blijven 
stappen, de Verdurestraat die we 100 m volgen. Aan het volgende kruispunt slaan we links 
af (Stationstraat). Deze volgen we tot het einde, we zien het station terug.  
 
Module 4: 56-B9-57-M1-M2-66-65-64-E2-E1-D3-40 
Aan knooppunt 56 kun je op twee manieren naar knooppunt 57. De gemakkelijkste manier 
is het volgen van de bewegwijzering van Toerisme Oost-Vlaanderen richting knooppunt 57. 
Maar dan moet je wel een 150 m langs de N8 (Geraardsbergenstraat). Een alternatief is een 
onverhard traject van knooppunt 56 naar B9: Komende van het Volkegembos moet je dan 
aan knooppunt 56 de onverharde weg links inslaan. Na 250 m kom je dan aan de N8 die je 
voorzichtig oversteekt, om dan verder het onverhard traject langs de akker tot knooppunt 
B9 te volgen. Zie foto hieronder: 
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Het onverhard traject van de N8 tot knooppunt B9 maakte, voor de aanleg van de tramlijn 
van Oudenaarde naar Geraardsbergen, deel uit van de N8. De bocht in deze weg is uitgevlakt 
naar 2 maal 45° ipv 2 maal 90, waarschijnlijk ten behoeve van deze tramlijn. Op de kaart van 
1904, toen de tramlijn nog niet was aangelegd is het nieuwe aangelegde traject nog afwezig. 
Op onderstaande NGI-kaart van 1939 zie je beide wegen nog aanwezig.  

 
NGI-kaart fragment 1939                                     NGI-kaart fragment 1904 
 
Aan knooppunt B9 volgen we de onverharde weg tot knooppunt 57. Hier slaan we rechtsaf, 
let op, richting knooppunt 58 (Boigneberg). Na 200 m blijven we rechtdoor wandelen (we 
laten dus de onverharde weg naar knooppunt 58 links liggen). Ongeveer 250 m verder, waar 
de betonweg een bocht naar links maakt, slaan we de onverharde weg naar rechts in. 250 m 
verder (M2) slaan we rechts af (richting knooppunt 66). Vanaf hier tot knooppunt 64 
(ongeveer 3 km) lopen we langs de zuidgerichte flank van de Maarkebeekvallei. Je krijgt 
regelmatig mooie uitzichten te zien, met aan de horizon de getuigenheuvels Pottelberg (met 
mast), de Muziekberg en de Hotond. We hebben de St.-Vincentiuskapel (weetje J) in het 
vizier; deze kapel bereiken we na 500 m de onverharde wegen langs de akkers te hebben 
gevolgd.   

 
We wandelen om de kapel heen. Beneden, aan de straat, met de toepasselijke naam 
‘Kapellenberg’, slaan we rechts af. Na 250 m (knooppunt 66) bergop slaan we links af 
(richting knooppunt 65, Kapellenberg 21). We volgen de onverharde weg zo’n 400 m tot we 
aan de Kokkerellestraat nr. 31 komen waar we rechts afslaan. We volgen dit betonbaantje 
ruim 500 m. Dan slaan we een onverhard paadje naar links in. Op deze weg kunnen we 
veldstenen vinden (voor meer info, zie het geologisch wandelboekje van MOW dat in 2023 
uitgegeven wordt). 300 m verder (knooppunt 65) komen we aan de ‘Eikenberg’ waar we 
rechts afslaan (richting knooppunt 64). 50 m verder slaan we de Fremisstraat in en volgen de 
bewijzering naar knooppunt 64. Vergeet ondertussen niet te genieten van de mooie zichten 
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op de Maarkebeekvallei aan je linkerkant. Aan knooppunt 64 slaan we rechts af (richting 
knooppunt 56). 200 m verder (E2) gaan we een paar meters naar links om meteen de 
Hekkebruggestraat naar rechts in te slaan (richting knooppunt E1). Deze aanvankelijk 
geasfalteerde weg gaat over in een met steenslag verharde weg. Dit is te wijten aan een 
opmerkelijke verglijding die hier in februari 1995 zich voordeet (voor meer info, zie het 
geologisch wandelboekje van MOW dat in 2023 uitgegeven wordt). Je passeert het huis met 
nummer 12 waar de schilder Valerius De Saedeleer er zijn laatste levensjaren verbleef. 50 m 
verder (knooppunt E1) slaan we rechts af (richting knooppunt 40). Deze aanvankelijk 
geasfalteerde weg (Ten Berge) gaat na 200 m over in een kronkelende stijgende weg, om 
dan terug (vanaf huisnummer 3) in een geasfalteerd baantje over te gaan. Aan het volgend 
kruispunt (D3) hebben we de kerk van Edelare in het vizier. We wandelen rechtdoor en 300 
m verder komen we aan knooppunt 40. Een paar tientallen meters ervoor kondigt zich terug 
aan je linkerzijde terug een mooi panorama aan. Aan knooppunt 40 sla je links af (richting 
knooppunt 29) en volg vanaf hier de wegbeschrijving naar het station van Oudenaarde via 
de wegbeschrijving van module 3. 
 
Weetjes 
 
Weetje A: Deze huizen werden eind 19de eeuw gebouwd voor de textielarbeiders van de 
Gevaertfabrieken. In die tijd waren ze reeds op het elektriciteitsnet van de fabriek zelf 
aangesloten. De overige delen van de stad Oudenaarde werden pas in de jaren 1920 aan het 
elektriciteitsnet aangesloten. 
Weetje B: Het kasteel en park Liedts werd in 1863 aangelegd op restanten van de 
stadsvesten. Het kasteel is later verbouwd in neo-rennaissancestijl (1883). Het omringende 
park werd grotendeels aangelegd in 1865-1869 in landschappelijke stijl. Een deel van het 
park werd in 1926 omgevormd tot volkstuintjes. Het nog bewaarde ravelijn binnen het park 
is het enig vestingbouwkundig overblijfsel van de vesting Oudenaarde uit de Hollandse 
periode. Meer info, zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/27294 
Weetje C: Milieufront Omer Wattez, Groen en omwonenden tekenden bezwaar aan. De 
bomen rooien zou een ongelooflijke kaalslag betekend hebben voor de jachthaven en een 
vernieling van een prachtig stadsgezicht. De kregen in 2021 een grote snoeibeurt zodat 
eventuele overlast voor omwonenden en gebruikers van de jachthaven tot een minimum 
herleid kan worden. 
Weetje D: kerk Edelare.  

Oudste vermelding van deze kerk dateert van 
1115. Ze is opgetrokken uit bak- en 
natuursteen, namelijk Ieperiaanse zandsteen 
en resten van Doornikse steen in de 
onderbouw van het schip. De Ieperiaanse 
zandsteen herken je aan de nummulieten die 
eruit zien als ‘rijstkorrels’ en muntstukjes in de 
stenen (zie foto). Voor meer info over deze 
steen, zie het geologisch wandelboekje van 
MOW dat in 2023 uitgegeven wordt.  
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Weetje E: De lijn Geraardsbergen-Oudenaarde 

 

 
Bron: http://www.le-petit-bruges.be/html_LPB_geschiedenis/buurtspoorwegen.html 

Op de 
topografische kaart 
van begin de 20ste 
eeuw (zie 
afbeelding 
hiernaast) is de 
bedding van de 
tramlijn groen 
ingekleurd 
(knooppunten C8 
en B8 zijn er ook 

ter referentie aan toegevoegd). Op de luchtfoto zie je ook nog de contouren van de tramlijn 
in het landschap.  
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Weetje F: kerk Volkegem.  
Aan de St.-Martinuskerk van Volkegem staat een overzichtelijk infopaneel over de 
geschiedenis van de kerk en het dorp Volkegem. Een bezoek aan de kerk is beslist aan te 
raden.  
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Weetje G: Volkegembos 
Op dit platteau van Volkegem werd vanaf de tweede helft van vorige eeuw de leem 
afgegraven om het te verwerken in de productie van bakstenen. In 2002 kocht 11 ha van 
deze afgegraven leemvlakte. De overige 20 ha wordt stapsgewijs aangekocht door de stad 
Oudenaarde (naarmate een nieuwe zone is afgegraven). Natuurpunt en de stad Oudenaarde 
hebben een gezamelijke beheersvisie ontwikkeld voor de vrijgekomen afgegraven stukken 
grond. Delen van het gebied zijn stadsbos geworden (door aanplant of door spontane 
bosvorming), andere delen worden beheerd als grasland (door maaien of het laten begrazen 
door schapen). Tenslotte wordt een gedeelte ook begraasd door een beperkt aantal 
paarden. Hierdoor ontwikkelt zich hier een ‘wastine’. Een wastine kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van vlekken van naakte grond, grasland, ruigte, struiken en jong bos.   

 
 
Weetje H: Spei en Voorburg, restant oude Schelde 
 

De waterpartij rechts van ons voor 
de ingang van het Spei (knooppunt 
P1) is een restant van de oude 
Scheldeloop die op de topokaart 
(1873) hiernaast blauw omcirkeld is. 
De dubbele blauwe lijn is het huidig 
traject van de Schelde.  
De waterpartij in de straat ‘Burg’ is 
het laatste restant die er nu nog 
overblijft van de ‘Burgschelde’, dit is 
een afsnijding van de eerste grote 
Scheldebocht. Tot in de jaren zestig 
van vorige eeuw liepen aftakkingen 
van de Schelde door het 
stadscentrum. Op het kaartfragment 
hiernaast) wordt de Voorburg door 
een blauwe pijl aangeduid. 
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Weetje I:  

Rond de ommuring lagen de stadsvesten (de 
versterkingsgrachten). In Oudenaarde was er 
een dubbele gracht. De eerste stadsvest werd 
de stadsgracht genoemd, de buitenste de 
Leie. De brede waterstrook die we links van 
ons zien op de wandeling was dus de Leie. 
De Verdurestraat en de Neringstraat waren 
vroeger een afwateringsgracht ‘Coupure’, 
met water afkomstig van de Scheldemeersen, 
dat naar de Schelde werd afgevoerd. Nu 
gebeurt deze afwatering in ondergrondse 
buizen en kan je via deze twee straten tot aan 
de spoorlijn wandelen. 
 
 

 
Weetje J: De St.-Vincentiuskapel 
Deze kapel heeft al een heel verleden achter zich. De oorsprong van deze kapel gaat 

vermoedelijk terug tot de 12de eeuw. Het gebruik 
van breuksteen van Doornikse kalksteen, 
veldsteen en ijzerzandsteen wijzen in de richting 
van een Romaanse oorsprong (voor meer info 
over deze stenen, zie het geologisch 
wandelboekje van MOW dat in 2023 uitgegeven 
wordt). In 1569 wordt ze vermeld als “kapel Ten 
Berghe”. In die tijd was ze reeds uitgegroeid tot 
een bedevaartkapel  toegewijd aan St.-Vincentius 
en St-Antonius met een noveen van 22 tot 30 
januari.  

Deze twee heiligen worden aanroepen voor verschillende kwalen (men slaat dus met 2 
heiligen ‘twee vliegen in één klap’). Na de bedevaart gaat men traditioneel een geuteling 
eten in de plaatselijke herberg. Het gebouw onderging verschillende herstellingen (na de 
beeldenstorm (1582) en  door vochtproblemen (de vloer aan de noordzijde ligt een meter 
lager dan de grond aan de buitenzijde). In 1976 werd de kapel als monument geklasseerd en 
bij de laatste herstellingswerken van 1983 werden de vochtproblemen opgelost. Binnenin 
bezit de kapel enkele bezienswaardigheden als gepolychromeerde beelden van de twee 
heiligen, een schilderij met een afbeelding van St-Antonius en taferelen van de folteringen 
die deze man onderging alvorens hij aan de marteldood  stierf. Bij het altaar is ook nog een 
schilderij van deze heilige te bezichtigen. Aan de muur hangen ook enkele ex-voto’s in was.   
 
Filip Keirse, januari 2023 


