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Het kaatsspel heeft met het voetbal een te duchten
concurrent en de populariteit had er duidelijk onder te lijden de afgelopen decennia.

Flietermolen

Tollembeek is een stopplaats waarvan de perrons
sedert 2011 in bajonetligging liggen. De mijnwerkerslamp aan de overkant van het perron staat daar
niet toevallig. Vanuit Galmaarden, Viane, Herne en
Tollembeek vertrokken halverwege vorige eeuw
heel wat mijnwerkers, ook de fossemannen genoemd, richting Charleroi om daar in de mijnen te
werken.
Vertrek richting frituur ‘t Wagonnetje en blijf aan de
linkerkant de Statiestraat volgen op het voetpad.
Neem de eerste straat naar rechts, de Begijnhofstraat.
Het huis aan de rechterkant volledig in het groen
en ver achteruit is van Urbain Servranckx, alias
Urbanus, geboren in 1949 en woont sedert 1994 in
Tollembeek.
Rechtover de toegang van de woning van Urbanus
kan je een weggetje inslaan dat naar de kerk en het
kerkhof van Tollembeek leidt.
Je moet links via het kerkhof naar het centrum van
het dorp gaan. Je volgt rechts de Plaatsstraat en
komt voorbij de Willem Tell (parochiezaal). Uiteindelijk zie je aan de overkant op de parking het
bronzen standbeeld van Urbanus staan.

Tollembeek is een deelgemeente
van de gemeente Galmaarden.
De Tollembekenaren worden ook
Hanenzoekers genoemd: de legende vertelt dat 200-300 jaar
geleden de haan van de kerktoren gestolen werd en de boeven
wilden hem pas teruggeven als
ze van de boeren hun 10 lekkerste kippen kregen. Daarom
noemt men de Tollembekenaren
al heel lang de hanenzoekers.
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We gaan terug richting station via de Statiestraat.
Aan de rechterkant kom je de woonwijk de
Flieterkouter tegen. Om aan de molen uit te komen, neem je de tweede straat rechts (opgelet: er
zijn twee straten met de naam Flieterkouter, neem
de straat rechts na het Garden Center). Je ziet de
molen recht voor je verschijnen.
De Flieterkouter is een woonwijk waar in de jaren
1780 een stenen korenwindmolen werd gebouwd.
Decennia lang stond de molen op non-actief totdat
Julian Still in 2016 besloot om de molen te kopen
en grondig te renoveren om terug graan te malen.
De dieselmotor werd vervangen door elektrische
motors. Niemand kon geloven dat de verroeste
oude Midget terug zou draaien. Dankzij een crowdfundingsactie kon de Flietermolen nieuwe molenstenen in een atelier in Nederland laten maken. Een
grote kost van ongeveer 10.000 euro.
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Wandel verder en sla linksaf richting Zeuningenstraat. Deze wandel je volledig uit en bij de splitsing kies je rechts de Muylebeekstraat. Verderop
rechts kom je een grote boerderij tegen waarna je
onmiddellijk rechts afslaat de Hazendries in. Deze
straat is behoorlijk lang en smal. Voor wandelaars
is het uitkijken over de velden en genieten van de
natuur. Aan het einde van de Hazendries zie je
aan de overkant van de straat links de Munkbaan.
Deze straat leidt naar de Heetveldemolen.

Het bronzen beeld van Urbanus
4
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Het was een idee van Urbanus zelf en hij betaalde
ook de kosten. Het beeld is sinds 8 april 2008 te
bewonderen in het centrum van Tollembeek.
Urbanus van Anus, zoals hij wordt afgebeeld in de
strip, is een echte Pajottenlander. Hij groeide op
in Sint-Gertrudis-Pede, woonde een tijd in SintKatharina-Lombeek en sinds 1994 in Tollembeek.
We keren nu terug naar het centrum en gaan
rechts op het plein het standbeeld van de kaatser
bezoeken. De kaatssport is veel ouder dan voetbal. Toch wordt deze sport zeker niet overal beoefend. In het zuidelijke deel van het Pajottenland, de
Zennevallei en de Denderstreek vind je vandaag
nog een aantal Vlaamse clubs.
De sport wordt intensiever beoefend aan de
Waalse kant van de taalgrens, in Henegouwen en
de provincie Namen. Vermoedelijk is de kaatssport
dus van daar overgekomen, sommigen brengen het
in verband met schepen op de Dender, waarvan
de Waalse schippers bij oponthoud in de Vlaamse
Dendervallei wel eens aan wal een balletje sloegen.
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De Kaatsclub ‘Op en Over’
Galmaarden speelt al 15 jaar in
1ste Nationale.
Sommige
spelers
verdienen
een mooie som geld tijdens het
seizoen, van half maart tot eind
augustus.
www.openovergalmaarden.com

De Heetveldemolen
Het beeld is gemaakt door Koen
Tinel en weegt 400 kg. Achteraan in de sokkel van het
Urbanusbeeld werd een lege nis
aangebracht. Trek aan de hendel en de kerktorenhaan komt
tevoorschijn! Daar zit hij dus
verborgen (cfr. legende van de
hanenzoekers). De hendel werd
gemaakt in de vorm van een
handschoen met daarin het fameuze kaatsballetje.
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In het stiltegebied van de Markvallei staat een
oude watermolen die dateert van 1440 en nog
steeds in werking is. De molen behoorde tot het
kasteel van Heetvelde.
De molen waar graan wordt gemalen tot bloem telt
drie verdiepingen.
De beherende vzw maakte van deze molen een
draaischijf, die allerlei soorten mensen bij elkaar
brengt rond een eeuwenoud ambacht (zoals folklore, onderwijs, onderzoek, techniek, duurzame
energie, eerlijke handel, kunst, enz.).
Na het bezoek aan de molen ga je verder de Munkbaan af tot op het einde. Daar neem je links de
Hollestraat en blijf je die volgen tot je in Galmaarden komt en verder via het Baljuwhuis tot op het
Marktplein.
Links zie je de afgebrande Kerk van Galmaarden en

Bar Richard is een oude caravan
die men opgelapt heeft tot een
mooie bar.
Er wordt vooral bier van de
brouwerij uit Silly verkocht omdat
daar de Markrivier, die naast de
Heetveldemolen stroomt, zijn
oorsprong kent. Kunstenaar Piet
Van Praet (Pépé Parolé) zorgde
voor de mooie afwerking langs
de buitenkant van de caravan
(vlinders).
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rechts staat het oorlogsmonument.
Rondom het Marktplein heb je gelegenheden om
iets te eten of te drinken.
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Keer terug naar de Kerk van Galmaarden die je
links laat liggen en volg de Nieuwstraat naar beneden tot aan de Smatch en frituur Marina. In de
bocht neem je de splitsing naar rechts richting
Bever.
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Deze straat blijf je altijd rechtdoor volgen tot aan
het station van Galmaarden. Het voetpad bevindt
zich links en onderweg zie je rechts het sportcomplex omgeven door veel groen.
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De 2 replica’s van mijnliften
werden voor het glazen stationsgebouw van Galmaarden
geplaatst ter ere van de vele
mijnwerkers die vanuit Vlaanderen naar de Waalse mijnen
spoorden. Het gebouw werd
rond 2000 gebouwd.

Een hapje eten of een glaasje drinken:


Café La Luna Nueva (Marktplein Galmaarden)



Bakkerij Van Belle (Marktplein Galmaarden)



Café Felix (Marktplein Galmaarden)



Frituur Bart en Kristien (Marktplein Galmaarden)

Een laatste tip:
Plan je reis en koop je tickets waar en wanneer je wil via de NMBS app of op
nmbs.be.

