
EVERBEEK zet in beweging 

WANDELFICHE MAART 

- Parkeer aan de kerk. 
- Sla de Maandagstraat in. 
- Stap tot aan Pevenage, sla deze straat links in. 
- Volg de Pevenage en stap door: Lobe. 
- Even stappen, dan kom je op de Lobe  aan 
  een bordje (links) met de vermelding Everbeekpad.  

 ± 3,5 km 

- Sla het Everbeekpad in. 
- Je wandelt rechtdoor op de Tiep-Tiap. 
  (indien met buggy: stap door en sla 2x direct linksaf) 
- Sla linksaf, Nieuwpoort. 
- Ga rechtdoor, Muiterij. 
- Je komt  uit aan de kerk. 

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 
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Info & weetjes 

Everbeek grenst aan 

Henegouwen. Het hoorde zelfs 

tot 1963 bij deze Waalse 

provincie. 

 

De oude dorpskern wordt 

Everbeek-Beneden genoemd. 

De nieuwe dorpskern wordt 

Everbeek-Boven genoemd. In 

1868 bouwden de inwoners er 

een eigen kerk. 

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

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

Everbeek heeft 2 

kerken:  de Sint-

Mariakerk van 

Everbeek-

Beneden en de 

Sint-Jozefkerk van 

Everbeek-Boven. 

In het verlengde van het Brakelbos vind je in Everbeek 

de vallei van Trimpont. Het gebied wordt omschreven 

als “een woud zonder einde en zonder genade”. Je 

vindt er een oud kruis dat met de jaren vergroeid is in 

een eikenknot. 
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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: 

Welk evenement zoeken we? 
 

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

parking meubelen Loterman - aan begin Everbeekpad - Muiterij 32 
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