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Terwijl de ouders de WO1 tentoonstelling bezichtigen,

kunnen de kinderen zich verschansen in een tunneltje op

hun maat, compleet met zandzakjes en camouflagekledij,

ze leren hoe ze zichzelf onzichtbaar kunnen maken in het

landschap en ze ontdekken hoe de oorlog Heuvelland ver-

anderd heeft en welke sporen ze zowat 100 jaar later nog

steeds kunnen terugvinden.

Naast deze tentoonstelling is er ook nog de leuke zoekop-

dracht Help Hanna. Hanna werkt in het bezoekerscen-

trum. In dit gebouw ontdek je wat je in de streek kunt

beleven. Elke dag krijgt Hanna postkaarten met vragen

over Heuvelland. Ze doet haar best om iedereen een ant-

woord te sturen maar ze redt het niet alleen! Kun jij haar

helpen? Wie alle antwoorden oplost, krijgt een leuk prijs-

je!

LAAT JE INSPIREREN

In de toren van de Belvedère op de Kemmelberg kun je in

de verte turen. Je vindt er heel wat haiku’s van de Berg-

Dichter terwijl je de trappen neemt. Laat je inspireren!

Neem er een postkaart en waan je even een kunstenaar.

Maak een schets, neem een foto of waag het er zelf op je

eerste haiku te maken. 

Zin om te ravotten? Met maar liefst zeven natuurdomei-

nen, speelbossen, speelpleintjes in vrijwel elk dorp en

vooral met de speelberg De Kosmos krijgt het jong geweld

volop de kans om zich uit te leven in Heuvelland. Zodra ze

bij de Kosmos de tunnels, de glijbanen en de speelkuil

hebben ontdekt, krijgt openluchtplezier absolute voor-

rang op de iPad of de smartphone van papa of mama.

Want in het Heuvelland krijgen kinderen de ruimte om

zich uit te leven: volop, van harte, van nature!

ZIT HET WEER WAT TEGEN? 

Eens heel even geen zon in het Heuvelland? Geen nood:

daar passen we een mouw aan, want er zijn hier ook

zoveel leuke dingen binnen. [F] Experience Museum in

Dranouter houdt je moeiteloos enkele uren actief met de

ontdekking van folkmuziek en van je eigen muzikale ta-

lenten. Of ben je eerder verzot op wat ouderwets speel-

plezier? Dan is de Kinderbrouwerij in Reningelst jouw

ding: in de gerestaureerde brouwerij kun je volksspelen,

bordspelletjes en gezelschapsspelletjes spelen.

En nog dit: wie Heuvelland zegt, zegt ook wijnland. De

wijnbouw is een toeristische trekpleister voor de regio. De

combinatie van een goede bodem, gunstige ligging en

intussen al veel kennis en ervaring, staan garant voor

verscheidene kwaliteitswijnen. In Heuvelland kun je ook

lekker eten en daar hoort dan een ‘wijntje van hier’ bij.

Sint-Laurentiusplein 1, 8950 Kemmel (Heuvelland)

– 057 450 455 – www.toerismeheuvelland.be

Kindvriendelijk Heuvelland

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

De wandeling vertrekt aan het ruime parkeerterrein

bij de Lijstermolen op de Rodeberg in Westouter. 

De parking ligt in Lijstermolendreef 4: de Rodeberg

oprijdend is dat aan de linkerkant.

Hoe te bereiken?

Een bezoek aan het Heuvelland start je in het kindvriendelijke bezoekerscentrum waar

het landschap van de Kemmelberg met zijn grote en kleine bezienswaardigheden wordt

voorgesteld. Tal van sfeerbeelden en toeristische informatie helpen je op weg voor een

onvergetelijke uitstap! Je komt er ook meer te weten over het oorlogsverleden van 

Heuvelland in de permanente tentoonstelling ‘Landschap en oorlog: 

Het Heuvelland 1914-1918’, die heel kindvriendelijk uitgewerkt is.



LOKER

WESTOUTER

Lijsterm
olendreef

Rodebergstraat

Hellegatstraat

Ou
de

 Be
lle

str
aa

t

GalooiestraatRodeberg

Hellegatbos

P

START

Maps4News - © HERE

LOURDESGROT

SPEELBERG DE KOSMOS

LIJSTERMOLEN

34

35

33

25

24

11

26 27

44

45

46

47

36

WEGBESCHRIJVING 

Aandacht: de zoektocht volgt gedeeltelijk de

wandelknooppunten, maar gedeeltelijk ook

niet. Wil dus goed de onderstaande wegbe-

schrijving volgen!

We vertrekken op de grote parking in de Lijstermo-

lendreef 4 op de Rodeberg in Westouter en wande-

len in de richting van de molen zonder wieken.

- Naar beneden langs de muren met molenstenen

van Landhuis ’t Molenhof. We passeren langs de

High Ropessite van Outside Travel en onder de

bekende kabelbaan Cordoba. 

– Op de hoofdweg gekomen (Rodebergstraat) gaan

we R en volgen het voetpad tot aan In Den Nach-

tegaal.

– We steken de Rodebergstraat over via het zebra-

pad en duiken het bos in bij wandelknooppunt 36

en volgen richting knooppunt 35. Bij dit knoop-

punt komen we aan een splitsing van bospaden en

volgen nu richting knooppunt 33, waar we naar R

gaan.

– Als we het amfitheater gepasseerd zijn, slaan we

L een kronkelend bospad in naar beneden. Op het

einde naar L. We zien het amfitheater nu aan onze

linkerkant. Tip voor de kinderen: hier was vroeger

een openluchtzwembad; ontdek wat het nu gewor-

den is; speel er maar op los!’

– We vervolgen onze weg langs de voet van de

betonnen speeltunnels tot we, bij de speelzone,

rechts een huisje met terras zien. We nemen er een

kijkje.

– We verlaten het huisje en wandelen naar bene-

den richting knooppunt 25, vervolgens naar 24 en

naar 11.

– Bij knooppunt 11 wandelen we naar omhoog in

de Hellegatstraat en passeren knooppunten 26 en

27.

– Op het einde van de straat steken we de hoofd-

weg over en wandelen het straatje naar beneden.

In een bocht RD en bij picknickbank hoofdweg R

richting de dorpskern van Loker.

– Net voor de kerk R richting knooppunt 44 (vóór

kantoor BNP Paribas Fortis), vervolgens knooppun-

ten 45 -46 en dan naar 47.

– Aan knooppunt 47 even naar R en aan restaurant

The Rabbit L een grintweg in. Aan het einde van

een originele stenen tuinomheining schuin naar R

tot bij een Lourdesgrot. 

– We keren op onze stappen terug naar de Rode-

bergstraat en gaan naar R. Vervolgens R afslaan

over Outside Travel. Aan knooppunt 34 slaan we L

het bospad in richting wandelknooppunt 36. Daar

dwarsen we de straat via het zebrapad en naast

eethuis In Den Nachtegaal stappen we tot aan de

parking in de Lijstermolendreef.

Wandelen rond de Rodeberg

Afstand: 4,6 km

Parkeren: op ruim parkeerterrein in de

Lijstermolendreef 4 op de Rodeberg in

Westouter, nabij de molen.

Start: aan de molen zonder wieken in de

Lijstermolendreef.

Aard van de wandeling: aangezien we rond

de Rodeberg wandelen, is het traject 

uiteraard heuvelachtig, met naar het eind

toe een stevige beklimming. Niet geschikt

voor buggy’s of kinderwagens.

Info: Bezoekerscentrum Het Heuvelland,

Sint-Laurentiusplein 1, 8950 Kemmel –

057 450 455 – www.toerismeheuvelland.be

WANDELFICHE

We zijn hier aan wandelknooppunt 34 gekomen. Al in

1912 kocht de Belgische Staat hier tien hectare bos. Het

is officieel het eerste Staatsbos in ons land. In de Eerste

Wereldoorlog werd het bos echter helemaal van de

kaart geveegd. Daarna werd het heraangeplant en nu

maakte het deel uit van een bosreservaat van 18 hecta-

re groot. Met wat geluk kun je in het bos een ree, een

rode eekhoorn, een steenmarter of een wezel zien.

Even verder zien we aan de rechterkant een houten

huisje met een infobord over de Rodeberg.

EEN FOTO TOONT HET: WELKE
WITTE BLOEM VOORAL BLOEIT
HIER IN HET VOORJAAR?

Vraag 1

De Lijstermolen op de Rodeberg is een houten staak-

of standaardmolen en behoort tot de oudste molenty-

pes. Hij stond oorspronkelijk op de Lijsterhoek in Beer-

nem, waar hi in 1805 gebouwd werd. Tot 1947 werd

daar actief gemalen. Westouter kocht de molen in 1955

voor 20.000 fr. Hij werd er zes jaar feestelijk ingewijd.

Helaas werd hij bij een storm in 1990 zwaar bescha-

digd. Sinds 2004 is hij als monument beschermd, terwijl

de omgeving een beschermd dorpsgezicht is. De wie-

ken zijn sinds 2010 gedemonteerd met oog op een

maalvaardige restauratie.

HOE WORDT EEN STAAKMOLEN
IN HET FRANS GENOEMD?

Vraag 5

Het vakantiedomein De Kosmos op de Rodeberg was

eertijds legendarisch. Het trok bezoekers van de andere

kant van het land. Het werd in 1934 gebouwd als jeugd-

hotel. In de jaren 60 tot 80 was het bekend als kamp-

plaats voor jeugdbewegingen. In 2002 kreeg het

zwembad geen vergunning meer en dat werd ook de

doodsteek voor het hele complex. Pogingen tot herop-

leving mislukten en het kwam tot een verkoop aan de

Vlaamse overheid. De hele geschiedenis van De Kos-

mos kan men bekijken op een tijdslijn in een gereno-

veerd schuilhuisje waar we langs komen.

NA WO II SPEUREN JONGEREN
DE EINDER AF: VAN WELKJE
JEUGDBEWEGING ZIJN ZE?

Vraag 2

Je ziet hier geregeld de nogal onheilspellend klinkende

naam Hellegatbos opduiken. De realiteit is dat het bos

aangenaam verrast met zijn natuurpracht, diversiteit en

prachtige vergezichten. De naam verwijst naar een diep

‘ravijn’ onder aan de heuvelflank (‘gat in de helle’; helle

betekent heuvel). Aan de voet van de berg ontspringen

uit een dikke kleilaag diverse bronnen. Met de kinderen

kun je er de speurtocht ‘Dader gezocht in het Hellegat-

bos’ beleven. Vlakbij zien we een kapelletje met een

gedicht van een anonieme voorbijganger.

WELK WOORD IN HET GEDICHT
OVER DE KAPEL RIJMT 
MET LUST?

Vraag 3

Men kan op vele manieren de Groote Oorlog in herin-

nering brengen. Deze spreuk hoort bij de wandelroute

'Met Franciscus op vredespad'. Al decennia lang is Heu-

velland een wandelparadijs. Tal van wandelroutes wer-

den doorheen de tijd uitgestippeld. Vandaag de dag is

het wandelnetwerk van Heuvelland een handig systeem

om alle 'bergen' van de streek te verkennen, zelfs over

de grens tot aan de Katsberg. Je vindt alle wandelkaar-

ten in het Bezoekerscentrum en online op www.toeris-

meheuvelland.be. Je kan je Heuvellandse wandeling

echter ook uitstippelen via https://www.wandelknoop-

punt.be/. 

WELKE SPREUK LEES JE BIJ
WANDELKNOOPPUNT 33?

Vraag 7 

De Mariaverschijning in Lourdes in 1858 sprak zodanig

tot de verbeelding dat ook bij ons ontelbare Lourdes-

grotten gebouwd werden. Pastoor Louis Nollet van

Westouter was een van de eersten uit Vlaanderen die

op bedevaart trok naar het toen nog verre Lourdes. Bij

zijn terugkeer droomde hij van een Lourdesgrot op de

Rodeberg, gemaakt uit natuursteen van de berg zelf. Ze

werd in 1875 ingewijd. Twee jaar later bouwde de pas-

toor een huisje bij de grot voor de dame die er kaarsen

verkocht. Nu is dit kapelhuis een vakantiewoning.

HOEVEEL TAFERELEN 
ACHTER GLAS BEELDEN 
HET LEVEN VAN JEZUS UIT?

Vraag 6

Niet te verwonderen dat hier vele gedenktekens verwij-

zen naar de Eerste Wereldoorlog. In deze buurt werden

helse gevechten geleverd, onder meer in mei-juni 1918.

Hier vlakbij Zien we een ruw steenblok met drie ge-

denkplaten. Ze herinneren aan verscheidenen Franse

brigades, divisies en regimenten die een rol speelden in

de Slag om de Kemmelberg. De plaat onderaan links is

opgedragen aan de anciens van het 23ste infanteriere-

giment (R.I.), op initiatief van een Fransman die bij de

inname van het dorp in mei 1918 gewond werd. 

GEEF DE FAMILIENAAM VAN 
DE FRANSE INITIATIEFNEMER
VOOR DE GEDENKPLAAT?

Vraag 4

Op de noordflank van de Rodeberg nabij het Hellegat-

bos werd in 2013-2014 ‘Speelberg De Kosmos’ aange-

legd. Het 7 hectare grote recreatief landschapspark is

een nieuwe parel van openluchtrecreatie. De kuil die

ontstaan is na de afbraak van het vroegere Kosmos-

zwembad werd ingericht als amfitheater met onderaan

een rond plein dat multifunctioneel kan worden ge-

bruikt. Daarnaast kunnen kinderen naar hartenlust

ravotten op de speelheuvel. Er is een klein speelpleintje

van waaruit ze je via tunnels en glijbanen naar de speel-

kuil kunnen. 

HOEVEEL HOUTEN BALKEN TEL
JE IN DE EERSTE TRAP NA DEZE
POORT?

Vraag 8

DE TRANSFORMATIE VAN DE BEROEMDE ‘KOSMOS’



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?

Het Heuvelland inspireert! Een jaar lang wil

dichter Geert De Kockere dat laten zien,

lezen en horen. Aan de hand van haiku’s.

Dat zijn korte gedichten die je als een tele-

tijdmachine van de poëzie snel ergens naar-

toe flitsen. Krabbel er overeind en kijk rond.

Kijk mee met de dichter naar wat hem zo

trof, kijk samen met hem eens anders naar

de doodgewone dingen om je heen en kom

tot rust met slechts een handvol woorden.

Hij trekt een jaar lang als Berg-Dichter regel-

matig in de streek rond om het Heuvelland

met zijn haiku’s van slechts zeventien letter-

grepen beeldrijk te bezingen. Hij zal te zien

zijn op diverse plaatsen tijdens inspirerende

momenten, wil samen met poëtische zielen

vanop een heuvel naar de volle maan kijken. 

Het jaar van de
Berg-Dichter!

1. KLEINE FLANDRIEN IN SPE

Met deze 17,3 km lange kindvriendelij-

ke route fiets je richting een gezellig

namiddagje uit op de Rode- en de

Zwarteberg. Onderweg kan je even

verpozen bij een speelpleintje of terras-

je. Let op: de route kreeg de naam

‘Kleine Flandrien in spe’ niet zomaar.

Ze kent toch wat stevige hellingen…

2. DE KINDERBROUWERIJ IN

RENINGELST WERFT AAN!

Op zondag 26 augustus 2018 mogen

alle jonge bouwvakkers, ingenieurs,

timmerjongens -en meisjes de handen

uit de mouwen steken op ons zevende

Familiefestival. Met circus Hoetchacha

wordt de Kinderbrouwerij omgetoverd

tot een heuse werf. Maar ook poppen-

theater Tsjif Tsjaf, jeugdtheater Tuning

People en Kinderenvandevilla, Theater

Tieret en Walrus, Fanfare Toi Même en

nog heel wat andere randanimatie en

toonmomenten zorgen ervoor dat het

opnieuw een onvergetelijke middag

wordt!

3. 26 AUGUSTUS: 

AMERICAN DAY 

In augustus 1918 beleefden de Ameri-

kanen hier hun eerste veldslag in

Vlaanderen. Deze gebeurtenis wordt op

een originele manier herdacht. In het

centrum van Kemmel zal de bezoeker

kunnen deelnemen aan allerlei typisch

Amerikaanse zaken zoals line dancing

of baseball en proeven van barbecue of

apple pie, terwijl het dorp in de sfeer

baadt van de Verenigde Staten om-

streeks 1918.

4. ZOEKEN EN SPEUREN IN

HET HEUVELLAND 

In het Heuvelland zijn spannende

avonturen te beleven. Er zijn heel wat

superleuke zoektochten om te doen.

Verrassende mysteries, leuke weetjes en

plezante doe-opdrachten, gericht op

mama’s, papa’s met kinderen van vijf

tot elf jaar, in de mooiste bossen van

de Westhoek! De zoektochtjes zijn voor

1 euro te verkrijgen in het bezoekers-

centrum Het Heuvelland (Sint-Laurenti-

usplein 1, Kemmel) 

5. SNEUKELTOCHT MET

HEKSE KOBBENEUZE

Met Renata Bruggeman als heks van

dienst kun je met het hele gezin speu-

ren en proeven in het Eeuwenhout met

hekse Kobbeneuze op zaterdag 25

augustus van 15 tot 17 uur. Afspraak

aan het Muziekcentrum van Dranouter,

Dikkebusstraat 234. Deelnemen kost 3

euro. Info en inschrijven: toerisme@

heuvelland.be of 057 45 04 55.

Organisatie: Regionaal Landschap West-

hoek, Provincie West-Vlaanderen en

Gemeente Heuvelland.

6. BEZOEK AAN

DRUKATELIER RAYMOND

De impact van de uitvinding van de

boekdrukkunst was in de 15de eeuw

even groot als het ontstaan van inter-

net... Verzamelaar en rasverteller Ray-

mond uit Nieuwkerke toont zijn verza-

meling drukpersen op zondag 23 sep-

tember van 14.30 uur tot 16 uur. Van

de eerste tot de laatste minuut boeit

hij met het verhaal ‘Van manuscript tot

boekdrukkunst’. Je ziet de drukpers(en)

effectief in werking! Voor kinderen

(vanaf 6 jaar), opgegroeid in het digi-

tale tijdperk, is dit bijzonder boeiend!

Deelnemen kost 3 euro. Info en in-

schrijven: toerisme@heuvelland.be of

057 45 04 55. Opgelet: het aantal

deelnemers is beperkt.

T I P S

HEUVELLAND

*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 ¨.


