
\. 
^J 

BEWEEG N/EE MET DE GROOTSTE MOBILITEITSCLUB VAN HET LAND 4*,
PB-PPIB-00302

JANUARI / FEBRUARI

2A1B

42ô4678-77
TOERISME OOST VLAANDEREN
llYo odrow Wilsonplein 2
9OÛO GENT

#244

TOURING

MEDEWERI{STER

ALEXIA NODIGT UIT:

ONTMOET ONS
OP DE TOURINGSTAND

IN DE PATIO

t

Å

tg
\

å ¡

EN: DIESEL, BENZINE 0F ELEI{TRISCH? BREAll, MONOVOLUME 0F SUV?

iRJE EEN AANll00P?-

,S MAI{EN HETVERSCHIL?
1 1078{



TEKSI: BART DE LANDTSHEER BEELD: JOHANNES VANDE VOORDE

Het bestaat écht aan de ene kantvan de straat kijken ze naar de VRT, aan de

overkant is het van 'La Une, La Deux et La Trois'. Welkom ten zuiden van de Vtaamse

Ardennen waar we4 /ijzers in tweevoud naar verstitde qehuchten met dubbele

nômen wijzen. We zijn in de buurt van de faciliteitengemeente Ftobecq/Vtoesberg

en parkeren de auto in D'Hoppe/La Houppe. Wandelschoenen? Check!

De taalgrenswandelroutes zijn een buitenbeentje in de

Vlaamse Ardennen. lnspiratie nodig? 'Grensgevalten' is de

gloednieuwe wandelqids van Toerisme 0ost-Vtaanderen,

met vijf lussen op en over de taalgrens tussen de

Vlaamse Ardennen en [e Pays des Collines. Verwachtje

aan prachtiqe bossen, panoramische vergezichten over

qlooiende heuvets en absolute rust. De brochure is

verkrijgbaar vanaf 1 5 januari, kost 6 euro en kun je

besteIten via www.tov.b e/g re ns gev a lle n

1EN 2. CHALET GERARD EN 'T BARAKSI{E
Wie de streek a[ wandelend wil ontdekken, kan van

hieruit de bossen intrekken (knooppunt 6). Voor of na de

pannenkoeken want [us 4 uit "Grensgeva[[en" beqint en

eindigt op deze ptek waar de horeca een breed aanbod

spijs en drank etôleert.

M ee r i nf o : www.cha letg e r a rd.be/nl-N L

3. STR;ËI{BIEREN:
v0r5lN EN SUINTTNE
De oude streekbieren worden helaas niet atlemaaI meer

ter plaatse gebrouwen en ook de in 201 6 geopende

Witches Brewery staat intussen stof te vergaren. Maar

een aantal bieren is nog steeds vlotjes verkrijgbaar.

Vraaq naar de Saison Voisin (5%) of probeer een blonde

Quintine (8Vo) te vinden. Beide bieren worden in de regio

gebrouwen op basis van de oorspronkelijke recepten.

Me e r i nf o : www. brasseri edesle g e n d e s.be

4. HËT BRAHELBOS
Vanaf knooppunt 6 in D'Hoppe toop je via het 'reeënpad'

meteen het Braketbos in. Wie's ochtends vroeg de wandet-

schoenen aanbindt, maakt ook effectief kans om een ree te

zien. Als dat niet lukt, droom dan je ontgoochetinq weq bij het

aanschouwen van de prachtige vergezichten verderop.

5. MAISON DES PLANTES MED¡C¡NALãS
De regio heeft at sinds de 1 6de eeuw een traditie
aangaande geneeskrachtige planten maar de moestuinen

waarin al die planten voorkwamen, bestaan noq nauwe-

tijks. ln dit plantenhuis en aanpatende tuin wordt de

cuttuur van weteer in ere gehouden. Bijzonder interessant.

Meer i nf o : www. maÍ s o ndespla ntes. be

6. I]E HUT VAN SYLVIE
Genoemd naar de ietwat vreemde Sylvie Baudrv

die zich na een leven vol reizen in 1902 als arme

kluizenaarster teruqtrok in Vloesberq. Ze woonde

aanvankelijk op een open ptek in het bos maar mensen

uit de omqeving bouwden een hut in sparrenhout voor

haar. Aan voorbijgangers schonk ze koffie en verkocht

ze prentkaarten om uit de kosten te komen. Ze

overteed in 1 925.

De oorspronkelijke hut bestaat niet meer, maar in het

centrum van D'Hoppe staat sinds de jaren tachtig van

voriqe eeuw een replica. De hut wordt vandaag gebruikt

voor tentoonstetlingen en als ontmoetingsptaats (voor

kunstenaars).

7. LOURÜES ÛP D'HÛPPE
Gelovig of niet, het Heitigdom 0nze-Lieve-Vrouw van

Lourdes op D'Hoppe noopt menig voorbijganger tot een

moment van stilte. Het heitigdom dat in 1938 door de

toenmalige bisschop van Doornik werd inqezegend, is

bescheiden maar de kapel en de calvarieberg met

kruisweq maken het geheeI bijzonder.

B. HET LIVIERËNBOS
Lus 4 uit'Grensqevallen' brenqtje van het Braketbos

naar het Livierenbos. Hier heerst de stitte, hier regeert

de natuur. Voor de fans van flora: het bos bestaat

voornametijk uit beuken en wie kan wachten tot het

voorjaar kan er tapijten van boshyacinten komen

bewonderen.

9. DE POTTELBERG
Probeer 'm niet te bespeuren met het blote oog, met

een verrekijker of microscoop, want met een hoogte

van 1 57 meter valt deze bescheiden verhevenheid niet

op tussen de andere wetvinqen in het landschap.

Stet je gps in op D'Hoppe en je eindigt op de beboste

flank van de qenoemde'berg'.

D'Hoppe is een verstild gehucht op de taalgrens, zeg

maar in het twistgebied dat heel tanq het 'debatten-

[and'werd qenoemd. Er wordt ovenregend Nedertands

gesproken maar officieel ligt het gehucht in het

Franse taatgebied.

BALANCEREN
OP DE TAALGRENS
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