
Parcours: 7 km langs verharde & onverharde wegen 
Start: Latemdreef / Kapellestraat, Sint-Maria-Latem 
Meer info: 055 49 91 91 of toerisme@zwalm.be

Wandelzoektocht 2022 
 Rondneuzen in Paulatem &

Sint-Maria-Latem



Welkom! 

We laten jullie graag kennismaken met onze mooie gemeente via deze zoektocht. De wandel-
tocht start op de Latemdreef ter hoogte van de Kapellestraat. Via verharde én onverharde 
wegen ontdek je de deelgemeenten Sint-Maria-Latem en Paulatem langs een parcours van 
7 km. De route is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Wil je met rolstoel 
of kinderwagen de route verkennen? Neem dan contact op met de dienst Toerisme voor een 
alternatief routeplan. De drie deelnemers die het meest aantal vragen correct weten te be-
antwoorden, krijgen na afloop een mooie prijs (zie verder). 
Iedereen wandelt graag langs nette wegen. Deponeer jouw afval dan ook in de vuilnisbakken 
of neem het mee naar huis. Zo kan iedereen genieten van de wandeling.
Heb je vragen of wil je ons iets melden? Neem dan contact op met de dienst Toerisme van het lokaal  
bestuur via toerisme@zwalm.be of 055 49 91 91. Veel plezier en succes gewenst! 

Praktische informatie

• De zoektocht staat open voor iedereen en loopt van 26/05/2022 tot en met 15/08/2022. 
• De brochure met antwoordformulier kan je afhalen in de biblio-

theek, de sporthal, het Streekpunt, het gemeentehuis of downloaden via  
www.zwalmstreek.be/wandelzoektocht. 

• Het antwoordformulier dien je te bezorgen via toerisme@zwalm.be of te depo-
neren in de brievenbus van het gemeentehuis (Zuidlaan 36, 9630 Munkzwalm) 
voor 15/08/2022 om middernacht. Je kan het formulier ook online invullen via  
www.zwalmstreek.be/wandelzoektocht.

• Per gezin (alle personen die op éénzelfde adres woonachtig zijn) is slechts één deelname-
formulier geldig.

• Alle vragen kunnen worden opgelost langsheen het parcours. Ze staan bovendien in 
volgorde zoals je ze zal tegenkomen (behalve de fotovragen).  

• Alle antwoorden dienen te worden genoteerd op het antwoordformulier dat je helemaal 
achteraan kan terugvinden.

• Bij een gelijk aantal punten zal de schiftingsvraag de winnaar(s) bepalen.
• De 3 winnaars zullen na afloop worden gecontacteerd om hun prijs op te halen in het 

gemeentehuis. 
• Het is niet nodig en verboden om je op privaat terrein te begeven om een antwoord op 

de vragen te zoeken.

We zien je graag onderweg! 

Een leuke foto gemaakt onderweg? Deel jouw foto op sociale media en gebruik de hashtags  
#gemeentezwalm en #zwalmstreek. Door je foto te posten geef je het lokaal bestuur de 
toestemming om hem te gebruiken in gemeentelijke communicatiekanalen. Let erop dat ie-
dereen die op de foto staat hiervan op de hoogte is. 



Startplaats

Latemdreef /Kapellestraat, Sint-Maria-Latem 
Je kan je parkeren langsheen de Latemdreef.
Met de bus: 
Lijn 45 Gent Sint-Pieters-Zottegem - halte kerk Sint-Maria-Latem
Met de belbus: lijn 420

Leuke adresjes 

Langs of vlakbij de route vind je enkele leuke horecazaken, B&B's en korteketenproducen-
ten.

B&B Latemberg - Steenstraat 6, 9630 Sint-Maria-Latem
Ijzerkotmolen - Galerijpad 2, 9630 Sint-Maria-Latem
Restaurant Ter Swaelm - Galerijpad 5, 9630 Sint-Maria-Latem
Zomerbar Klein Zwitserland - Ohnes Bosbar - Galerijpad 3, 9630 Sint-Maria-Latem
Café 't Spaans Hof - Latemdreef 28, 9630 Sint-Maria-Latem
Imker Jonathan De Bleye - Paulatemstraat 51, 9630 Paulatem

Tip! Op onze gloednieuwe website www.zwalmstreek.be vind je alle contactgegevens en 
openingsuren.

Wat valt er te winnen?! 

• 1e prijs: cadeaubon voor een overnachting met lekker ontbijt voor 2 personen in B&B  
Johan's Lodge 

• 2e prijs: cadeaubon voor twee personen om een leuke namiddag door te brengen met 
de e-choppers van Hofstede ter Biest

• 3e prijs: cadeaubon van 25 euro van  eet- en praatcafé De Stoasie

Veel succes!
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Foto A Foto B Foto C

Foto D Foto E Foto F

Foto H Foto I

Foto J Foto K Foto L

Fotovraag 
 
Plaats onderstaande foto’s in de volgorde waarin je ze langs het parcours ziet.

FOTO G is in-
tussen helaas 
verdwenen 
langsheen het 
parcours. Je hoeft 
geen foto G op 
te nemen in jouw 
antwoord.



Vraag 1 
 
Welke kerk zie je op deze foto's? Noteer de foto's in de juiste volgorde.

Vraag 2 
 
Welke hoeve kom je tegen op huisnummer 5 in een 
straatbocht? 

Vraag 3 
 
Op welke hoogte bevindt het "Zwanes veld alm" zich?

Leuk weetje
Deze semi-gesloten hoeve werd ooit bewoond door de toenmalige burgemeester van  
Paulatem. Men noemde deze hoeve destijds dan ook ’t hof van de burgemeester.

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6



Vraag 4 
 
Op deze "Alm"-hoogte heb je een mooi zicht. Je kan 
hier bij helder weer de imposante Vinkemolen spot-
ten. Het is één van onze toeristische pareltjes in de 
Zwalmstreek. Met welke drie toeristische tags staat 
deze molen vermeld op onze nieuwe toeristische 
website? 

Leuk weetje
Door weer en wind prijkt de imposante Vinkemolen langs de Franskouter als getuige van 
een rijk molenverleden. De molen dateert van 1686 en stond oorspronkelijk in buurgemeente 
Oosterzele. Nadat de molen in 1983 omver waaide, bleef de heropbouw bij plannen steken. 
Het duurde tot 2003 voor de molen werd heropgebouwd op zijn nieuwe locatie in de Zwalm-
streek. Je kan de  molen bezoeken op molen- en monumentendagen. Daarnaast is het een 
ideale plek om even te verpozen tijdens een pittige fietstocht of ontspannende wandeling in 
de Zwalmstreek.

Vraag 5 
 
Deze dame overleed jammerlijk in 1994 na een verkeersongeval 
tijdens een fietsuitstap. Bezorg ons haar naam en voornaam.

Vraag 6 
 
De Ijzerkotmolen neemt je op slag mee in de tijd. De oude 
molen was opeenvolgend een papier-, ijzer-, koper-, olie- en 
korenmolen. Maar sinds wanneer is het een beschermd monu-
ment? Voor deze vraag dien je even op verkenning te gaan in 
de omgeving.

Leuk weetje
Op het Galerijpad vind je ook "Klein Zwitserland", wat een rare benaming is te midden 
van de Vlaamse Ardennen. In het begin van de 20e eeuw deed de Ijzerkotmolen ook dienst 
als brouwerij. De toenmalige brouwer L. Van der Beken bouwde een sluiswachtershuisje ter 
hoogte van de spaarvijver, de "Waalput". De sluiswachter, die niet zoveel verdiende met het 
sluiswachten, richtte zijn huis in als herberg en doopte de omgeving om als Klein Zwitserland 
omdat in zijn verbeelding de heuvels bergen leken, de waalput een meer en de sluis een wa-
terval.





Vraag 7 
 
Welke straat kan je in de verkeersspiegel naar bene-
den zien lopen?

Vraag 8 
 
Hoe laat is het aan de bushalte in de SVD Veldestraat / Gaverbosdreef?

Vraag 9 
 
Je bevindt je ter hoogte van de kerk van Paulatem. Vaak vind je in de buurt van een kerk 
heel wat informatie. Meestal hangen er borden waar de lokale gemeenschap of het lokaal 
bestuur informatie bekendmaakt. Welk telefoonnummer moet je bellen als je dringende 
politiehulp nodig hebt?

Leuk weetje
De SVD Veldestraat is genoemd naar Sylvain Van De Velde. Hij werd er op 9 mei 1889 ge-
boren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog - in 1942 - verloor hij het leven. Hij werd terechtge-
steld omwille van zijn verzetsdaden en zijn acties bij het verbergen van Engelse piloten. 



Vraag 10 
 
De O-L-Vrouw-kapel is zeker een bezoekje waard. 
Je kan hier ook veel paternosters oftewel bidkransen 
zien. Geef ons de naam van de meest speciale.

Leuk weetje
Het perceel van deze grotkapel wordt aan de straatzijde volledig ingenomen door 4 geleide 
lindebomen. Ertussen is een hekje dat toegang geeft tot de kapelhof. Na de Eerste Wereld-
oorlog werd deze kapel een bedevaartkapel.

Bonusvraag 
 
Je hebt nu een deeltje van onze mooie Zwalmstreek ontdekt. Er zijn echter nog tal van 
unieke plekjes.  
We maakten op onze website al een kleine selectie. Noteer de namen van deze pareltjes.

Schiftingsvraag 
 
Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zal de dienst Toerisme in totaal ontvangen?



Antwoordformulier wandelzoektocht 2022

Naam en voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Fotovraag  
(schrijf de letters in de juiste  
volgorde)

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6

Vraag 7

Vraag 8

Vraag 9

Vraag 10

Bonusvraag

Schiftingsvraag



V.U.: Bruno Tuybens,  Zuidlaan 36, 9630 Zwalm 
Foto: Jeffrey Van Daele


