
NEDERBRAKEL 

Basisschool Sint-Augustinus werkt tijdens het schooljaar 2016-2017 rond het thema “bewegen”. Beweeg jij mee 

doorheen Brakel? Elke maand verschijnt een nieuwe wandelfiche, telkens staat een andere deelgemeente centraal. 

Op deze wandelfiche ontdek je een wandelroute die je tijdens deze maand kan volgen, aangevuld met enkele 

leuke weetjes! Aan elke wandeling is een wedstrijd verbonden. Lees de wedstrijdvraag, ontdek de hints onderweg 

en bezorg het antwoord deze maand (met vermelding van je gegevens) via wedstrijd@vbsab.be. Veel 

beweegplezier! 

zet in beweging 

WANDELFICHE OKTOBER 

- Parkeer op de parking van de bib. (Tirse) 
- Stap via de markt naar de Hoogstraat.  
  (stap naar links, weg van de kerk) 
- Volg de Neerstraat en de Brusselsestraat. 
- Je komt aan de Rondweg. Opgepast! 
- Steek over aan de Brakelhoen. (zie foto). 
- Links zie je de Topbronnen, jij stapt naar rechts en  
  volg de Parkweg richting parking Olsa Brakel! 
- Sla het baantje (halverwege) links in, door het bos  
 (zie foto). 

 ± 3,5 km 

-Verlaat het pad en ga rechtsaf richting Toepkapel.     
  (Kokerberg). Volg de Toepkapelstraat. 
- Sla het kleine Toepwegje in aan de rechterkant. 
- Sla nu rechtsaf het kleine Dwars Door Brakelpad. 
- Stap halfweg naar links (Eikkouterweg). 
- Je komt uit op de Warande. Steek over en sla de Dr. De  
  Drijverestraat in. Volg tot aan de Rondweg. 
- Stap de Rondweg over en volg de Stationstraat. 
- Je bent aan de Hoogstraat. Steek over aan Leonidas.. 
- Stap richting de kerk, keer via de markt terug naar de   parking. 

deel jouw wandelfoto met de hashtag 
#SABzetinbeweging 

Voorzie aangepast schoeisel bij 
regenweer. Deze route is niet 

gemakkelijk begaanbaar  
met een buggy … 
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Mis de wandelfiche van november niet! U kan ze bekomen via de school,  

via het Toeristisch Infokantoor (Marktplein Nederbrakel) en via de website www.sintaugustinus-brakel.be.  
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Elke maand, bij iedere nieuwe wandeling, geven we een geschenkbon weg, bruikbaar in vele Brakelse 

winkels, ter waarde van €50, geschonken door Toerisme Brakel. Beantwoord de vraag (ten laatste op 

de laatste dag v.d. maand!!!) via wedstrijd@vbsab.be. Tijdens de wandeling kan je 5 hints vinden! 

 

Vraag van de maand: 

Welke sport zoeken we? 
 

3 van de 5 locaties waar je hints kan vinden, krijg je cadeau. Kijk goed uit voor de andere 2! 

Crelan – ACK Keukens – Fabeltjesfabriek  

Nederbrakel telt 6500 

inwoners en is zo de 

grootste kern van de 

gemeente Brakel! 

 

Recreatiepark De 

Rijdtmeersen is 5,5 hectare 

groot. Je kan er nu ook 

lopen op de Finse piste! 

In de torenbeiaard van de 

Sint-Pietersbandenkerk zijn 

er maar liefst 49 klokken! 

Sinds 1898 wordt het opborrelend 

water aan de Topbronnen in 

flessen gegoten. 

Omdat Brakel het Dorp Van De 

Ronde was in 2005 werd er een 

Fietsmonument gebouwd! 

Info &  

weetjes 

Wist je dat Brakel zijn eigen 

brouwerij heeft? Brouwerij 

De Graal bestaat sinds 

2002 en brouwt 6 

verschillende bieren! 

 

Sinds 1515 is er al een 

wekelijkse marktdag! 

In 1952 werd Olsa Brakel 

opgericht. Wist je dat Olsa staat 

voor Oud Leerlingenverbond  

Sint-Augustinus? 
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