
ELST zet in beweging 

WANDELFICHE FEBRUARI 

- Parkeer aan de uitkijktoren. 
- Sta met je rug naar de uitkijktoren. 
  Stap naar links. 
- Volg de Twaalfbunderstraat. 
- Sla linksaf: Wederspad. 
  Opgepast: dit kan glad zijn! 
- Sla rechtsaf: Sonkpad. 
- Sla linksaf: Taalman. 
- Volg Terwalle. 
- Ga linksaf (niet naar Groot Kapittel!)  
  en stap naar het Sint-Apolloniaplein. 
- Je ziet de kerk aan de rechterkant. 
- Sla linksaf: Geutelingenstraat. 
- Sla het eerste paadje links in. 
- Je bent nu aan “De Koekelaere”.  
- Sla rechtsaf: Ommegangstraat 
- Ter hoogte van het kerkhof sla je  
  linksaf. Dit kleine wegje gaat over in  
  een pad. Volg dit pad. 
- Sla rechtsaf en volg de Smisstraat. 
- Sla linksaf en volg de Gentsestraat. 
- Sla linksaf: Twaalfbunder. 
- Stap tot aan de parking aan de  
  uitkijktoren. 

 ± 6 km 

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! 

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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In Elst vind je de oudste 

watermolen van 

Vlaanderen: de 

Perlinckmolen. Deze 

bleef in werking tot in 

1974. Hij is niet meer te 

bezoeken. 

Mis de wandelfiche van maart niet! U kan ze bekomen via de school,  

via het Toeristisch Infokantoor (Marktplein Nederbrakel) en via de website www.sintaugustinus-brakel.be.  

Info & weetjes 

Wie de 162 traptreden van de uitkijktoren beklimt, 

bevindt zich 133 meter boven de zeespiegel en kan 

zelfs, bij goed weer, de bovenste bollen van het 

Atomium in Brussel zien! 

In de Sint-

Apolloniakerk 

kwamen mensen 

van heel ver 

bidden om van 

tandpijn 

gespaard of 

verlost te 

geraken. Nu 

gelooft men dat 

een beet in een 

geuteling de 

tandpijn kan 

verdrijven! Sint-

Apollonia is de 

patroonheilige 

van de 

tandartsen! 

Vroeger maakten de huisarbeiders thuis 

een ketel deeg en trokken ermee naar de 

dichtstbijzijnde oven om daar “een gegoten 

pannenkoek” te maken. Zo ontstond de 

geuteling, een typisch streekproduct! Nu 

worden elk jaar de geutelingenfeesten 

georganiseerd in februari! 
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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: Los de rebus onderweg op. 
 

Uitzonderlijk krijg je bij deze route de 5 locaties waar je hints kan vinden cadeau:  

Twaalfbunderstraat 99, eerste huis links in Taalman, Terwalle 11,  

café aan het St-Apolloniaplein, Ommegangstraat 21 
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