
Met Loo Vereenig(d)t wandelend het nieuwe jaar in….        Lus van 3,8 km en een lus van 3,7 km 

Het eerste stuk van de wandeling is de “kabouterwandeling”. Deze is 3,8 km lang en de weg wordt aangeduid met foto’s 
zodat de kinderen de weg zelf kunnen zoeken. De kabouterwandeling loopt voor 90% over onverharde paadjes.  
Laarzen zijn dus nuttig… Langs de wandeling vindt u 8 kabouterbordjes met een letter, waarmee je de naam  kan vormen. 
Stuur de naam van de kabouter, alsook een selfie aan een kabouterbordje naar kabouter@loovereenigdt.be. (cfr. pagina 3) 
Uit alle inzendingen worden 5 winnaars getrokken die met een kleine verrassing beloond worden. Veel (stap)plezier! 
 
Aansluitend op de kabouterwandeling kan u een bijkomende lus van 3,7 km stappen. Die is volledig verhard en loopt door het 
centrum van Lotenhulle. Deze lus is uitgepijld met zwarte pijlen op gele bordjes.  
Combineert u de 2 wandelingen, dan heeft u een mooie wandeltocht van 7,5 km! 

   
Hier start de kabouterwandeling. Poort 
Poekebos, Poekestraat te Lotenhulle. 
U gaat niet in het bos maar stapt de 
Breestraat in. Zie foto hiernaast. 

U volgt de Breestraat. Aan het eind van 
het voetbalterrein slaat u linksaf. Net 
voor het witte huis. Zie foto hiernaast. 

                               ↑ 

Linksaf! U kom nu in het Boterstraatje. 
Eerst een stuk asfalt, daarna gaat het 
over in een pad. Let op de kabouters! 

← 

 

 
  

U wandelt in het Boterstraatje tot u 
links een kleine ingang naar het 
Poekebos ziet. Er hangt geen hek maar 
u ziet 2 pijlers. Zie hiernaast. 

← 

Stap door de ‘ingang’ en ga 
onmiddellijk naar rechts. 
 

→ 

Vervolgens na enkele meters stappen 
slaat u hier links af. 
 

← 

   
U komt terecht in een mooie, jonge 
dreef en na enkele tientallen meters 
gaat u naar rechts.  

                → 

U komt hier terecht. Kan best wat 
modderig zijn. Na een poosje stapt u 
over de Poekebeek. U volgt tot de 
volgende foto. 

In de verte ziet u de kerk van Poeke. 
Rechts is er een groot hekken. Maar wij 
slaan af naar links! 

                    ← 
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Als alles goed gaat, stapt u opnieuw 
over de Poekebeek. Een eind verder 
komt u op dit kruispunt. Hier gaat u 
naar links!  
               ← 

U stapt nu terug in deze jonge dreef, 
bijna tot op het eind. Aan het kruispunt 
op de foto hiernaast gaat u naar rechts. 
 

↑ 

Hier gaat u naar rechts.  
 

 
                 → 

   
U stapt in deze dreef. Na 50-tal meter  
een ‘open ruimte’. Rechts in de verte 
het mooie kasteel.  Stap door tot de 
volgende foto. Dat is niet zo ver. 

Hier gaat u rechtsaf en daarna stapt u 
steeds rechtdoor tot u aan een geel 
grindpad komt. Zie foto hiernaast. 

→ 

Hier neemt u het gele grindpad naar 
rechts. 

→ 

   
Doorstappen tot hier en dan links over 
het bruggetje. 
PS: Vergeet de kaboutertjes niet….. 

← 

U volgt tot bijna helemaal aan het eind.  
Tijdens het stappen krijgt u (links) weer 
zicht op het mooie Poekekasteel. 
Doorstappen tot volgende foto! 

Hier slaat u linksaf! Er ligt een klein pad 
in het gras. (Rechts ziet u de gebouwen 
van het gerenoveerde koetshuis) 

                                 ← 

   
U volgt dit pad tot de volgende foto. 
Vergeet je de kaboutertjes niet?? 

U komt in deze mooie dreef terecht 
met nog steeds zicht op het kasteel. 

Hier rechtsaf! Een breed grindpad.                   
→ 



   
Op weg naar dit kruispunt stapt u 
opnieuw over de Poekebeek. Hier volgt 
u het grindpad, “schuin rechtdoor”. 

↖ 

Opgelet! Hier neemt u het 
eerstvolgend paadje links! Als u op uw 
rechterkant een weide heeft, bent u al 
te ver… 

                  ← 

Dit is het pad waarop u verder wandelt  
tot de volgende foto. 

   
Op het einde komt u weer terecht op 
een grindpad en u slaat rechts af! 
 

→ 

U stapt deze lange dreef door tot bijna 
helemaal aan het einde! Eerst klein 
stukje grindpad en daarna ‘grasdreef’. 

↑ 

Bijna helemaal op het einde ligt een 
klein, smal pad naar rechts. 
(zie volgende foto) 

→ 

   
Dit lange, kronkelende pad volgt u bijna 
helemaal tot op het einde.  
Dit gedurende zo’n 300 m. 

U stapt tot deze foto en hier gaat u 
naar rechts; 
u ziet een “houten poortje”…  
(zie foto hiernaast) 

                          → 

Door het “houten poortje”  linksaf. 
Einde kabouterwandeling! 
Richting de uitgang van het Poekepark 
heb je op de rechterkant de ingang 
naar “het speelbos”, waar de kinderen 
nog wat kunnen ravotten! Doen! 

← 

 
Wie wil kan een bijkomende lus van 3,7 km stappen door het centrum van Lotenhulle. 
Deze wandellus is volledig verhard. U stapt hiervoor in de richting van de kerk en volgt de zwarte pijlen op gele bordjes! 
Tijd voor een sanitaire stop? Aan het voetbalterrein heeft de gemeente Aalter een toilet voorzien. Waarvoor grote dank! 

Heeft u alle kabouters gezien?? Dan kan u hier de naam van onze kabouter puzzelen met de gevonden letters… 

Stuur de naam, samen met een “kabouterfoto”, door naar kabouter@loovereenigdt.be en misschien krijg je van ons een 

verrassing!! 
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Voor de volwassenen die ook naar een prijs willen meedingen: 
Hieronder zie je een foto van een grote kabouter, getrokken op de kabouterwandeling…. 
Ken je deze grote kabouter? Stuur ons ook zijn naam door! Misschien win je wel “een lekker kabouterbiertje”…. 

Onze “grote kabouter”…. Wie herkent hem?? 

 
 

De ingang naar het speelbos: 

 
 

Wij hopen u met onze 2 wandelingen in deze moeilijke tijden toch wat ontspanning en vertier te hebben aangeboden. 
Wie wil kan voor de onkosten ( kopies, kabouterbordjes, …) een kleine, vrije bijdrage storten op ons rekeningnummer: 
BE52 7512 0983 7009 op naam van Loo Vereenig(d)t 

Ook voor ons was het geen makkelijk jaar. Veel activiteiten konden niet doorgaan. 
Toch probeerden wij het onze Lootse inwoners in 2020 zo aangenaam als mogelijk te maken: 
- een bubbelzoektocht met 500 euro prijzengeld (100 Lobons) en 190 uitgedeelde ijsjes, 
  in samenwerking met Handelsbelangen Lotenhulle-Poeke dat voor 100 waardevolle goodiebags zorgde 
- 316 tipzakken snoep voor de lagereschoolkinderen ter gelegenheid van de oktoberkermis, 
- deze kabouterwandeling en een nieuwjaarskaartje voor alle inwoners ter gelegenheid van de overgang van oud naar nieuw. 

Wil u onze vrolijke bende versterken? Spreek ons aan of geef een seintje! 

Prettige feestdagen! En … hou nog even vol! 
 

Loo Vereenig(d)t 
Walter Van de Walle, Bart Baudewyn, Tom Van Maldergem, Hans De Cramer,  

Steven Wyckhuys, Ruben Duyver, Hilde Bonami, Pascal Tuybens 
 

 


