Kabouter Wandelroute
Afstand: 13,5 km
Knooppunten (Wandelnetwerk Getuigenheuvels – Pays des Collines): 6 – 9 – 7 – 93 – 39 – 40 – 52 – 6
Start en aankomst: La Houppe 2, 7880 Flobecq
StapAf tips:
· La Houppe is een buurt, gelegen op de noordelijke beboste flank van de Pottelberg. Vroeger was dit een ontmoetingsplek vol populaire danstenten. Vandaag vind je hier geen dancings meer, maar wel gezellige cafés en restaurants.
· Met zijn 157 meter en gelegen op de provinciegrens tussen Oost-Vlaanderen en Henegouwen is de Pottelberg, de hoogste heuvel van het
Pays des Collines. Op de top van de berg zie je twee masten, die tot ver in de omgeving zichtbaar zijn. De ene is van de Belgische luchtmacht en de andere van RTBF.
· Langs het wandelpad dat de gehuchten Queneau en Haizette met elkaar verbindt, wandel je voorbij een fonteintje met het Latijnse opschrift
Aqua Fons Vitae (‘water doet leven’). Een gezicht in basreliëf trakteert je op drinkbaar water.
· Voorbij knooppunt 93 passeer je de Koekamerstraat, waar even verder het kasteeldomein Cocambre is gevestigd. Hier vond de Vlaamse
auteur Herman Teirlinck inspiratie voor zijn roman ‘De 40 brieven van Rolande’.
· Hou een stop bij de acht kapelletjes van Zeven Weeën. Ze werden in 1901 gebouwd als bedevaartsoord. De site werd in 1997 beschermd
omwille van de culturele en volkskundige waarde.
· Bos Ter Rijst is een goed onderhouden, langgerekt wandelbos vol met bronnetjes. In het voorjaar toveren wilde boshyacinten het bos om tot
een magisch blauwpaars tapijt.
· In 1938 werd de grot van de Heilige Maria van de Hoop opgebouwd met kleine stenen uit de grot van Lourdes. De kapel ernaast werd dankzij baron Lefevre in 1888 gebouwd, zodat de lokale bevolking zich niet ver meer moest verplaatsen voor de zondagsmis.
Horecatips:
· Chalet Radar, D’Hoppe 52, 7880 Flobecq: Een volwaardige bistro met een prima keuken in het clublokaal van de sportterreinen aan het Potterbergbos.
· Horcacluster La Houppe, 7880 Flobecq: Chalet Gerard en Ancienne Belgique houden
het klassiek, ’t Barakske doet het bric-à-brac en brasserie D’Hoppe serveert eenvoudige
gerechten met een Oostenrijkse toets.
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