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Het Pays des Collines bestaat uit de gemeentes Ellezelles,
Mont-de-L’Enclus, Frasnes-lez-Anvaing, Flobecq en het
noorden van Ath. Verwacht u aan een heuvelachtige regio
vol groene heuvels, kronkelende wandel- en fietspaden en
een bucolisch landschap, dooraderd met riviertjes, knotwil-
gen, groen- en boszones en zacht glooiende valleien. Al dat
natuurschoon werd samengebald in Le Parc Naturel du Pays
des Collines, een 23 300 ha groot natuurgebied dat nage-
noeg alle vijf de hierboven aangestipte gemeentes bevat.
Hier geen afgebakend natuurpark, maar een heuvelachtig
landschap dat vrolijk naar de vier windstreken uitstuitert.

DE HEKSENSABBAT VAN ELLEZELLES
De regio is ideaal voor thematische wandeltochten. Zoals Le
Sentier de L’Etrange, een wandelparcours dat u langs een
pak werken en creaties van Watkyne leidt, een lokale kun-
stenaar die tegelijk beeldhouwer, schrijver en schilder was,
maar bovenal over een sterke fantasie beschikte. Het wan-
delpad Le Sentier de L’Etrange is de ideale setting om
kennis te maken met een mysterieuze leefwereld, vol hek-
sen, weerwolven en zowaar Hercule Poirot. 
Er hangt ook een sterk folkloristisch karakter over de regio,
want het Pays des Collines is befaamd omwille van zijn
heksen, reuzen en eeuwenoude legendes, met de gemeente
Ellezelles als hét dorp van de folklore. Iedere laatste zater-
dag van juni grijpt hier een grootse heksensabbat plaats.

LOKALE LEKKERNIJEN
Wie van lokale lekkernijen houdt, wordt in Le Pays des
Collines verwend met een brede waaier aan plaatselijke
producenten. Met Le Château du Mylord (2 *) telt Ellezelles
een van de beste restaurants van het land. Wie gastrono-
misch én betaalbaar wil lunchen of dineren, gaat naar Le
Vieux Château, een fijnproeverrestaurant dat op de drempel
van een Michelinster staat. Het restaurant is ondergebracht
in een stijlvol gerestaureerd kasteel. Het rijkelijk met amu-
ses gedrapeerd 3-gangen lunchmenu kost er slechts 32
euro. Een weggevertje.

FIETSEN IN DE PAYS DES COLLINES
Onze zomerzoektocht is als wandeltocht uitgewerkt. Niets
weerhoudt u echter om er een extra dagje aan te breien, en
de volgende dag de regio al fietsend te verkennen. U hebt
de keuze tussen het befaamde fietsknooppuntennetwerk, of
de RAVeL-route.
De nieuw aangelegde RAVeL des Collines is 23 km lang en
leidt je over een oude spoorweglijn, gelegen in het groen.
De route is uitgetekend tussen Ellezelles en Flobecq. Onder-
weg is het voluit genieten van de vele adembenemende
zichten. Wie honger of dorst krijgt, last een picknickpauze
in. Of ga voor een lokaal biertje in de Brasserie des Légen-
des. Hier worden diverse plaatselijke bieren – als Goliath,
Quintine en Hercule – gebrouwen.

Met het Pays des Collines focussen we deze week op een nagenoeg onbekende dichtbij-re-
gio. Onbekend, al kleeft het Pays des Collines als het ware tegen West-Vlaanderen aan, met de
Mont de l’Enclus – de Kluisberg in het Nederlands – als hoogste piek. Omwille van haar heuvel-
achtig karakter, is het Pays des Collines te omschrijven als het Henegouwse spiegelbeeld van

de Vlaamse Ardennen. Mix dit met een authentiek plattelandsleven, en men bekomt een verlei-
delijke dichtbij-regio die schreeuwt om een ontdekking.

Op wandeltocht in 
het Pays des Collines

Vanaf 1 juni verschijnt 11 weken lang een nieuwe
zoektochtopgave in volgende volgorde: Nieuw-
poort - Lochristi - Koekelare - Wervik -Terneuzen -
Izegem - Pays des Collines - Genval - Heuvelland -
Gent - Namen

11 zoektochten
Praktisch

Langs het parcours werden 8 foto’s genomen. Bij
elke foto hoort een vraag. De oplossing is terug te
vinden op de plaats die op de foto staat afgebeeld.
Let wel: de foto’s staan in een willekeurige volgorde
afgedrukt. De antwoorden zijn steeds in de onmid-
dellijke omgeving terug te vinden. Je hoeft dus geen
mensen aan te klampen voor extra informatie. No-
teer telkens het antwoord bij het corresponderende
cijfer op het deelnameformulier.

Fotovragen

Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde
routebeschrijving. De gebruikte afkortingen staan
voor L (links), R (rechts) en RD (rechtdoor). Indien
door onvoorziene omstandigheden de uitgestippelde
route wordt afgesloten (lokale wielerwedstrijd, weg-
versperring, …), dan achten wij de deelnemers in staat
de aangeduide weg iets verderop terug te vinden. 

Routebeschrijving

Afspraak aan het Maison du Pays des Collines
Ruelle des Ecoles 1 in 7890 Ellezelles.
Parkeren kunt u omheen de kerk van Ellezelles.
Op een goede 100 m van het Maison des Pays
des Collines (in de Rue des Grands Prés) vindt
men een grote gratis parking.

Afstand
De wandeltocht is 8.9 km lang, en leidt u door de
mooiste groenzones in en omheen Ellezelles.

Info
Maison du Pays des Collines
www.maisondupaysdescollines.be - www.visitwapi.be
Hier kunnen tevens fietsen worden gehuurd. Men
beschikt er zelfs over enkele elektrische fietsen.
Wie die wil huren, reserveert het best vooraf een
elektrische fiets.
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Wegbeschrijving:

Starten doen we aan het Maison du Pays des Col-
lines in de Ruelle des Ecoles 1 in Ellezelles.
De weg leidt vooral over onverharde paden, grint-
wegen, doorploegde boerenwegen en bospaden.
Kortom; pal in de natuur.
De route is minder geschikt voor gezinnen met
buggy’s of voor mensen die slecht te been zijn.
Over de route kunnen we kort zijn. Want we vol-
gen het gloednieuwe wandelknooppuntensysteem. 
Bij het buitengaan van het Maison du Pays des
Collines (gelegen in een steeg), naar R gaan, dan
naar L. Nu vertoeft men op de Place (de Grote
Markt) van Ellezelles.

Indien men aan de L-kant van de Place blijft,
komt men automatisch aan knooppunt 24 uit.
Aan de Place de drukke rue de Renaix oversteken
en naar R richting knooppunt 44.
De weg leidt dwars door velden, vol weidse zich-
ten.
Dan via 44 naar 47. Hier moet men een helling
afgaan, dwars door een bos. Via achtereenvolgens
49 en 48 naar 83 trekken. Vervolgens naar knoop-
punt 87 wandelen.
Dan naar knooppunt 12, en zo terug naar knoop-
punt 15. Nu vertoeft men terug in het centrum
van Ellezelles. 
Van 15 naar 24 stappen. Zo komt men automa-
tisch terug aan het Maison du Pays des Collines. 

Knooppuntenroute (8,9 km)
24 44 47 49 48
83 87 12 15 24

Op wandeltocht door He

ONDERWEG ZULT U VEEL
KAPELLETJES TEGENKOMEN.
SOMMIGE ZIJN VERVALLEN,
ANDERE WORDEN NOG GOED
ONDERHOUDEN. 
ZOALS DEZE KAPEL. 

GEEF DE NAAM VAN DEZE KAPEL?

Vraag 1

Dit voormalige treinstation werd gebouwd in 1883 en
verbond de regio met o.a. Aalst, Doornik en Zellik.
In de jaren zestig – meer bepaald in 1963 – werd het
station gesloten. De oude spoorlijn werd vervangen door
een wandel- en fietspad dat nu deel uitmaakt van het
RAVeL-wandel- en fietsnetwerk. De sluiting van het stati-
on en de spoorlijn had vooral te maken met de teloor-
gang van de steenkoolmijnen in de Borinage, want tot de
jaren zestig voerde de lijn vooral mijnwerkers en andere
arbeiders uit Vlaanderen via Ronse naar de Borinage. 

TIJDENS HET WANDELEN ZULT U
EEN OUD TREINSTATION PASSEREN,
NU LICHTJES OVERWOEKERD DOOR
DE NATUUR. VAN WELKE GEMEENTE
OF DEELGEMEENTE IS DIT HET
VOORMALIG TREINSTATION?

Vraag 5
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MET DE 'HEKSENSTAD' ELLEZE
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D' ELLEZELLES ALS UITVALSBASIS

Wie wil overnachten in het Pays des Collines, wordt
verwend met een mooi aanbod aan gîtes en b&b-
formules. Zoek hier dus geen hotels, want daarvoor
moet u meteen uitwijken naar Ath, al is het aanbod ook
daar aan de ‘magere’ kant.
In feite weinig erg, want omwille van zijn glooiend
landschap vol weidse vergezichten, is een b&b de idea-
le omkadering om een gezellig weekend in deze won-
dermooie omgeving door te brengen. Sommige zaken
verhuren zelfs fietsen.
En om terug te keren naar de gîte van onze prijsvraag:
toen wij er passeerden, waren de eigenaars druk in het
weer om hun gastenverblijf zo snel mogelijk voor het
publiek open te stellen. 

GEEF DE NAAM VAN DEZE
GLOEDNIEUWE GITE?

Vraag 2

Deze molen is een zogenaamde staakmolen, daterend
uit 1750-1751. De molen werd gebouwd in opdracht
van een lokale gravin, meer bepaald de gravin de Ro-
han-Soubise. 
De molen heeft een lange actieve loopbaan achter de
rug, want ze werd bedrijfsmatig gebruikt tot vlak na WO
II. Toen de molen in 1950 met afbraak werd bedreigd,
werd ze van de sloop gered door twee lokale notabe-
len, waarna de molen in 1952 werd overgekocht door
de toeristische dienst van de provincie Henegouwen. In
1960 werd de molen geklasseerd als beschermd monu-
ment.

WELK DIER STAAT AFGEBEELD
OP DE WINDROOS BOVENAAN
DEZE BEKENDE MOLEN?

Vraag 3

DIT GEDENKTEKEN HULDIGT 
DE VELE GESNEUVELDEN IN
ELLEZELLES TIJDENS WO I. 

IN WELK JAAR WERD DIT
GEDENKTEKEN INGEHULDIGD? 

Vraag 7

Dit schitterend pand ontstond uit een meubelmakera-
telier dat later werd uitgebreid met een tearoom en een
planten- en kruidentuin. Het sympathieke duo Guy en
Véronique zijn de eigenaars van deze oude hoeve. Guy
is een getalenteerde stielman die wonderen verricht
met allerlei houtbewerkingen, Véronique is een creatie-
ve herborist die haar ruime tuin omtoverde tot een
sfeervolle groenzone met 13 thematische percelen, vol
vergeten variëteiten en andere weinig gekende planten. 

DE VOORTUIN VAN DIT 
MET PLANTEN EN STRUIKEN
VERSIERD HUIS IS MISSCHIEN
WEL DE MOOISTE LANGS ONS
PARCOURS. GEEF DE NAAM 
VAN DIT HUIS?

Vraag 6

Tip: het beroep van de bewoner van dit huis is duidelijk
vermeld op de gevel. 

WELK VRIJ BEROEP BEOEFENT
DE BEWONER VAN DIT HUIS?

Vraag 4

DE GEVEL VAN HET MAISON DU PAYS
DES COLLINES WORDT OPGEVROLIJKT
MET DE STENEN BEELTENIS VAN EEN
LEGENDARISCHE BELGISCHE
SPEURDER; GEEF DE NAAM VAN DEZE
SPEURDER?

Vraag 8

Wie voorafgaande aan zijn wandelzoektocht informatie
over het Pays des Collines wil bekomen, trekt daarvoor
naar het Maison du Pays des Collines (in Ellezelles), een
overkoepelend toerismebureau dat de ganse regio
dekt. Hier kunt u ook inlichtingen inwinnen over wan-
delroutes, logies, restaurants, producenten en plaatse-
lijke evenementen. Binnenin het Maison du Pays des
Collines ontdekt men een spektakelparcours dat ons,
verspreid over een 5-tal zalen, een inkijk bezorgt in het

mysterieuze leven van de heksen, de tradities,
de mythes en de talrijke legendes in de regio.
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Deelnameformulier
<<NAAM ZOEKTOCHT>>
Noteer telkens het antwoord op elke vraag bij het cijfer dat met de vraag correspondeert.

1.  ................................................................................................... 5. ...........................................................................................................

2. ..................................................................................................  6. ...........................................................................................................

3. ................................................................................................... 7. ............................................................................................................

4.  .................................................................................................. 8. ...........................................................................................................

Naam: ............................................................................................................................  Voornaam:.................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................  Postcode + gemeente: ..........................................................................................................
Tel.: .................................................................................................................................  E-mail*:  ................................................................................................................

Stuur uw volledig ingevuld deelnameformulier tegen uiterlijk 28 september 2018 naar:
KW - Zomerzoektochten 2018, Postbus 320 – 8800 Roeselare

�

Deelnemen is gratis en kan elke dag tot en met 28
september 2018. Enkel originele deelnameformu-
lieren komen in aanmerking. Het volledige regle-
ment kunt u nalezen op www.kw.be/zomerzoek-
tochten.

Deelnameformulieren moeten ons tegen uiterlijk
28 september 2018 bereiken op volgend adres: 
KW, Zomerzoektochten 2018, Postbus 320, 8800
Roeselare. De correcte antwoorden vind je terug
in KW van 12 oktober 2018. De winnaars maken
we bekend in de krant van 19 oktober 2018.

Reglement

Als lezer kan je uiteraard aan alle elf de zoektoch-
ten deelnemen, telkens met meerdere inzendin-
gen. Zo verhoog je je winstkansen. Met je deelna-
me maak je kans op een prijzenpot van meer dan
€ 6.500 die wordt verdeeld onder 55 winnaars.
Per zoektocht verloten wij onder de correcte
inzendingen volgende prijzen:

1 waardebon van € 300 bij Gaverzicht,

1 kledingcheque van € 150 bij Deleye,

1 waardebon van € 100 bij Multi-Bazar

1 waardebon van € 50 bij Gaverzicht,

1 waardebon van € 25 bij Multi-Bazar

De prijzen

Merk je als deelnemer tijdens het afleggen van de
zoektocht onregelmatigheden op of ondervind je
problemen? Meld het ons via promotie@kw.be

Vragen?

Wie tijd overheeft, raden wij zeker een bezoek-
je aan Ath aan, zonder twijfel de grootste stad
in de regio. Ath kan terugblikken op een rijk
historisch verleden, waarbij de befaamde Du-
casse-processie in 2005 door Unesco tot Im-
materieel Erfgoed werd erkend. Het Ducasse-
feestweekend is al eeuwenlang ingepland op
het 4e weekend van augustus. Met het Maison
des Géants (het Huis van de Reuzen), het Gal-
lo-Romeins museum en de robuuste Burbant-
toren, telt Ath drie toeristische attracties die

zeker een be-
zoek waard zijn.
De Burbanttoren
is een versterkte
donjon uit de
12de eeuw die
20 m hoog is. 

Ath 

OVERNACHTEN IN
HET PAYS DES COLLINES

De regio telt enkele mooie gîtes en vakantiewoningen.

1. Au Coeur des Collines: een ensemble van vakantie-
woningen, ingekapseld in een paardenfokkerij in de
buurt van Ellezelles. 

www.aucoeurdescollines.be

2. Gîte des Hortensias: een vakantiewoning gelegen
langs een pad dat zich omheen een heuveltop kronkelt.
Het Hortensiahuis bevindt zich niet ver van het cen-
trum van Ellezelles. 

www.gitedeshortensias.be

3. Green Loft : een afgescheiden loft die deel uit-
maakt van een groter huis. De loft is meer dan 100 m2

groot en bevindt zich in de buurt van Ellezelles. 
www.greenloft.org

4. La Maison des plantes médicinales de Flobecq:
Het Huis voor geneeskrachtige planten in Flobecq leidt
u doorheen de geschiedenis van de geneeskrachtige
planten van de oudheid tot het heden. Het huis be-
vindt zich niet zomaar in Flobecq, want deze gemeente
is sinds de 16de eeuw de bakermat voor het telen van

heelkrachtige kruiden. In de tuin van het Huis worden
maar liefst 80 kruiden gekweekt. Wie dit wenst, kan
een privé rondleiding bekomen. Vanaf het zonneterras
met speeltuin is men verzekerd van een mooi zicht
over de tuin. De shop is ingericht als een speciaalzaak
voor allerlei kruidensoorten. Het Huis vormt ook de
vertrekplaats van een 4.5 km lange thematische wan-
deltocht.

www.maisondesplantes.be

5. Ecomusée du Pays des Collines In het Ecomusée
du Pays des Collines wordt gefocust op het dagdage-
lijkse boerenbestaan, met de nadruk op de streek en
het leven op het veld. Het museum werd ondergebracht
in een gerestaureerde boerderij uit het midden van de
vorige eeuw en presenteert een uitgebreide collectie
aan dagdagelijkse voorwerpen en landbouwwerktuigen
en –machines. Vlak naast het hoofdgebouw vindt men
het Maison Louise, een knap bewaarde boerderij uit de
jaren ’50. Deze boerderij geeft de geïnteresseerden een
fascinerende inkijk in het harde boerenbestaan. Naast
diverse tijdelijke tentoonstellingen, is dit ecomuseum
ook de perfecte didactische omgeving om jongeren
wegwijs te maken in het leven op de boerderij. Proef
in de authentieke staminee zeker een La Hamaide uit,
een lokaal ‘ale’bier, gebrouwen in het Ecomusée. 

www.ecomusee.eu

T I P S

PAYS DES COLLINES

*Je gegevens worden in het bestand van Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, opgenomen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kunt je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen.
Indien je dit niet wenst, kruis dit hokje aan �.
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