Welkom!
Klaar om Brecht te verkennen met de fiets? Of ken je Brecht al en ga je al fietsend op
zoek naar weetjes en mooie verborgen pareltjes? Dan is deze fietszoektocht zeker
iets voor jou!

Deze zoektocht brengt elk jaar heel wat fietsende SPEURNEUZEN op de been. We
maken er telkens een ontdekkingstocht van, die leidt langs de culturele, historische
en toeristische HOOGTEPUNTEN van Brecht. Ook levensgenieters halen hun hartje
op aan de prachtige natuur en EXCLUSIEVE ACTIES van de horeca. (kortingsbonnen
achteraan deze brochure)

De tocht is toegankelijk voor jong en oud, maar voor de allerkleinsten onder de
fietsers die zich wagen aan deze leuke tocht hebben we aparte vragen gemaakt.
Vergeet dus zeker je GRATIS KINDERVERSIE van deze fietszoektocht niet te
vragen aan het verkooppunt!

Wist je dat ook dit jaar de fietszoektocht een thema heeft? Zowel het historische
boek, vol met geschiedenis van de gemeente Brecht, leuke wist je datjes en
bijzondere verhalen zal dit jaar worden uitgebracht, alsook de opening van het
vernieuwde Kempuseum staat dit najaar op de planning. Daarom is het thema dan
ook het VERLEDEN VAN BRECHT op deze manier ontdek je in het landschap al een
aantal elementen waar je later over kan lezen in het boek of die je kan bezichtigen in
het Kempuseum.

Praktische informatie
Voor je op je fiets stapt en start aan je zoektocht is het handig dat je onderstaande
informatie even leest, zodat je goed voorbereid aan je tocht begint.
1. De totale fietszoektocht omvat ongeveer 20 km en brengt je van het centrum
van Brecht tot in Sint-Job-in-‘t-Goor en terug.
2. De route vertrekt aan de Dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, Brecht.
3. De zoektocht loopt van 1 mei tot 30 september 2018. Het inschrijvingsgeld
bedraagt 4 euro per boekje.
4. Dit jaar werken we met een apart antwoordenblad. Enkel dit blad dient
binnengebracht te worden, zodat je je boekje zelf kan houden.
De antwoorden dienen uiterlijk op 1 oktober 2018 aan Toerisme Brecht
(Gemeenteplaats 1 – 2960 Brecht) bezorgd te worden.
Per deelnemer mag slechts één antwoordenblad worden ingeleverd en enkel
het originele blad met stempel telt mee.
Niet leesbare of fout geschreven antwoorden worden als foutief beschouwd.
Vergeet niet je naam, volledig adres, GSM of telefoonnummer en e-mail te
vermelden op het antwoordenblad.
5. Per vraag worden de te verdienen punten vermeld in het boekje. Bij een
eventuele gelijke stand duiden de schiftingsvragen de winnaar aan.
6. Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen. In de prijzenpot zit
een cadeaubon ter waarde van 75 euro, een bon ter waarde
van 50 euro en één ter waarde van 25 euro.
7. Dit jaar werken we met een aanwezigheidsprijs bij de
prijsuitreiking. Iedere deelnemer ontvangt een uitnodiging voor de
prijsuitreiking en kan tijdens dit evenement nog de aanwezigheidstombola
winnen. Wij verloten dan twee waardebonnen van 25 euro. Dus niet alle
antwoorden gevonden? Geen zorgen, je maakt nog steeds kans op een mooie
prijs!

8. Breng je antwoordenblad zeker terug binnen, niet alleen kan je de winnaar
worden van onze aanwezigheidstombola, maar je krijg dit jaar ook een leuk
gadget!
9. Graag vragen we respect voor de natuur en de eigendom van iedereen
(privaat eigendom mag niet betreden worden). Mocht je ergens gaan
picknicken, laat dan alles netjes achter.
10. Volg het verkeersreglement. Let vooral op aan de kruispunten en steek deze
voorzichtig over. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen, diefstal vóór, tijdens of na de fietszoektocht, noch voor begane
wetsovertredingen.
11. De prijzen zijn niet om te ruilen en kunnen niet in speciën uitbetaald worden.
12. Voor tips volg onze facebookpagina gedurende de periode van de wedstrijd!

www.facebook.com/toerismebrecht/

De NIEUWIGHEDEN nog even op een rijtje:
-

Dit jaar werken we met een apart antwoordenblad, zodat je je boekje zelf kan
houden.

-

Breng je antwoordenblad zeker binnen, ook al heb je sommige antwoorden
niet gevonden, want je krijgt een super leuk gadget.

-

Kom zeker naar onze prijsuitreiking, want ook daar kan je nog kans maken op
een prijs van onze aanwezigheidstombola. Vergeet dan niet je adres,
telefoonnummer en/of email in te vullen zodat we je kunnen contacteren!

-

Willen je kinderen, kleinkinderen, nichtjes of neefjes mee fietsen en op zoek
gaan naar vragen en antwoorden? Vergeet dan niet de gratis kinderversie van
deze fietszoektocht te vragen aan je verkooppunt.

Kom je met de auto, de bus of de trein Brecht ontdekken en kan je je fiets niet
meenemen? Of kom je met je elektrische fiets en wil je zeker zijn van een oplaadpunt
in de buurt? Hieronder vind je de nodige gegevens.

Fietsverhuur
Het is aan te raden om vooraf met hen even contact op te nemen of zij de dag van
jouw keuze een fiets ter beschikking hebben.
Fietsen Mintjens – Brechtsebaan 2 – Sint-Job-in-‘t-Goor – 03 285 82 45
Loeyakkershof – Vaartdijk 11a – Brecht – 03 313 08 84
Fietsen Saman – Prinsstraat 2 – Sint-Lenaarts – 03 502 33 20

Elektrische oplaadpunten
Voor fietsen:
Loeyakkershof
Vaartdijk 11a – Brecht (voor eigen gasten)

Floreal Het Veen
Eekhoornlaan 1 – Sint-Job-in-‘t-Goor

Camping De Groene Linden
Schotensteenweg 64 – Brecht

Startplaats:
Dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, Brecht

De wegbeschrijving staat mee in de tekst aangegeven.

Deze fietszoektocht bestaat uit 3 delen:
1. Fotozoektocht
Zoek de foto’s onderweg. Neem voor je vertrekt al een kijkje in het gedeelte
met de foto’s, want we vragen om de locatie te noteren waar de foto’s
genomen werden.
Opgelet: de foto’s staan NIET in dezelfde volgorde als de wegbeschrijving!

2. Vragenronde
Bij de wegbeschrijving staan verschillende vragen. Deze vragen hebben
betrekking op voorwerpen, gebouwen en plaatsen waar je voorbij rijdt.

3. Vragenborden
Je zal tijdens je fietstocht ook twee opdrachten met borden tegenkomen
onderweg. Bij de borden horen vragen en/of een doe opdracht. Voor deze
vragen vind je niet altijd de antwoorden op de route.
Tips zijn op facebook te vinden!

https://www.facebook.com/toerismebrecht/

Start: Gemeenteplaats
Je staat nu voor de dienst vrije tijd die gehuisvest is in het voormalige gemeentehuis
van Brecht. De laatste vernieuwing van het plein werd voltooid in 2010.
Hieronder zie je een foto van hoe de Gemeenteplaats er meer dan 100 jaar geleden
uitzag.

1. Waar stond de fotograaf?
Op de kerktoren – aan de kerk (1p)
Van hieruit vertrek je met de fiets. Je rijdt naast het voormalige gemeentehuis en
komt zo achter de school op het Schoolplein/in de Schoolstraat terecht.
Hier zie je het oorlogsmonument dat op 25 oktober 1965 werd ingehuldigd ter
nagedachtenis van de slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
2. Hoeveel namen telt het standbeeld?
51 (1p)
3. Ook Raymond en Gabrielle waren helaas één van de slachtoffers.
Wat waren hun achternamen?
a. Raymond
DELBEKE (1p)
b. Gabrielle
FRATERS (1p)

Laat de school aan je linkerkant liggen en sla vervolgens aan het kruispunt rechtsaf
de Schoolstraat in. Op het einde van de straat zie je aan je rechterkant een grote
poort. Als je daar naar binnen zou gaan, kom je terecht in de wereld van de gilde.
4. Weet je welke gilde hier gelegen is?
Sint-Joris (1p)
Wil je meer te weten komen over het boeiende en tot de verbeeldingsprekende
gildeleven? Dan is een het vernieuwde Kempuseum zeker een bezoek waard!

Ga op het einde van de straat rechts de Vaartlaan in. Sla aan het volgende kruispunt
links af en vervolgens onmiddellijk terug links. Zo kom in de Van Pulstraat.

Van Pulstraat 8 (gans op gevel) (1p)

Je nadert KNP 81. Volg nu je weg tot KNP 98.
Op de hoek van het Duivelstraatje en de Paepestraat staat aan je rechterkant het
zogenaamde ‘Verbrand Hof’ of het ‘Hof van Pulle’. Het huis is al lang niet meer het
originele, maar de mooie grachten op deze site zijn dat nog wel. Op deze plaats werd
rond 1539 de Brechtse humanist jonker Jan vander Noot geboren. Hij was de eerste
dichter die trachtte van zijn pen te leven. Hij droeg zijn gedichten namelijk op aan
edelen en rijke kooplui die hem sponsorden.

Paepestraat 1 (1p)

5. Kan jij een rijmend gedicht maken van vier regels. De eerste zin werd
reeds ingevuld. (1p)
a)
b)
c)
d)

Jonker Jan vander Noot werd geboren in Brecht,
Het is zeer zeker waargebeurd en echt,
Hij was een edel man,
Die goed dichten kan.

Wil je weten hoe zijn gedichten klonken? Ontdek deze in het Kempuseum!

Vervolg je weg richting KNP 98.

Tilburgbaan 29 (gevel) (1p)

6. Naar welk telefoonnummer moet je bellen als je een huifkartocht van erf
tot erf wil maken?
0476/ 81 13 37 (1p)
Fiets na KNP 98 richting KNP 99. Juist voor Brug 11 zie je aan je rechterkant een
prachtig gerenoveerd gebouw liggen. Wist je dat dit vroeger een oude
jeneverstokerij, genaamd De Maalderij, was?

7. Welke organisatie is hier vandaag gehuisvest?
De Politie (1p)

Vervolg je weg op het jaagpad richting KNP 99. Steek het kanaal over aan Brug 11.
Je bereikt KNP 99.

8. Voor welk wandelpad moet je 17 136 stappen zetten om het helemaal uit
te wandelen?
Heksenpad (1p)

Sla vervolgens achter de brug rechtsaf de Vaartdijk in (richting KNP 44).
Hier moet je je snelheid matigen als je met de auto komt en dit tot het einde van de
Sint-Jobbaan.
9. Hoeveel keer word je aangemaand om je snelheid te minderen (in jouw
rijrichting)?
2 keer

Vaartdijk (voorbij Caro’s taverne - rechterkant) (1p)

10. Wat staat er op het bordje?

PENSION (1p)

Vaartdijk 18A (1p)

Vervolg je weg en hou even halt bij WANDELknooppunt 58.

Sticker op vuilbak Wandelknooppunt 58 (1p)

De Vaartdijk en de Sint-Jobbaan samen zijn ongeveer 5.5 kilometer lang.
Let op: De Sint-Jobbaan is in het laatste gedeelte niet verhard, bij slecht weer moet
je hier goed uitkijken voor de plassen!

Tijd om hier even stil te staan, want de volgende opdracht loopt over heel de lengte
van deze baan. Even wat uitleg:

-

Er hangen vijf foto’s verspreid langs de Sint-Jobbaan;
Elke foto heeft een nummer;
De foto’s gaan over de Brechtse geschiedenis (een persoon, standbeeld,
gebeurtenis, …);
Deze nummers dienen in volgorde gezet te worden (de oudste eerst en de
recentste laatst).

Om je wat te helpen volgt hier een korte inleiding over de geschiedenis van Brecht.
Brecht heeft een rijke geschiedenis. Het grondgebied werd al sinds de prehistorie
bewoond. Deze bewoning kende een continuïteit door de verschillende eeuwen heen
en met de opeenvolging van verschillende volkeren. Langzaam maar zeker werd
Brecht in de middeleeuwen groter en werd er een basis gevormd voor een dorp dat
in de 15de eeuw groeide om in de 16de eeuw haar zogenaamde ‘Gouden Eeuw’ te
beleven.

De toekenning om een weekmarkt te mogen organiseren (1446), de bouw van een
nieuwe kerk (Sint-Michielskerk – 1422), de oprichting van een Latijnse school (1515),
… Op alle vlakken maakte Brecht sprongen vooruit. De Brechtse humanisten zijn hier
een mooi resultaat van.
Toch maakten oorlogen, verwoestingen en ziektes een einde aan deze mooie
bloeiperiode. Stilaan maar zeker kwamen de inwoners van Brecht deze periode te
boven. Een gestage groei zorgde ervoor dat Brecht (incl. Sint-Lenaarts en excl. SintJob-in-‘t-Goor)een gemeente werd met een kleine 3000 inwoners in de begin jaren
van de Belgische onafhankelijkheid. Sint-Job-in-‘t-Goor telde een kleine 350
inwoners.
In 1846-1847 werd Sint-Lenaarts een onafhankelijke gemeente. De steenbakkerij
kwam voornamelijk naast het kanaal in volle bloei. De naam ‘Kleipikkers’ werd door
de vele aanwezige steenbakkers later de bijnaam voor de inwoners van SintLenaarts. Deze nijverheid kende een enorme bloei op het einde van de 19de en in het
begin van de 20ste eeuw.
De algemene ontwikkeling en groei van deze drie gemeenten werd in de 20 ste eeuw
nog een halt toegeroepen door de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. In 1977
werden de drie gemeenten gefusioneerd. De fusie zorgde voor een gemeente
‘Brecht’ met Sint-Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts als deelgemeenten. De groei,
ontwikkeling en bereikbaarheid worden nog steeds verder geoptimaliseerd. Brecht
heeft in 2018 bijna 30 000 inwoners.

Benieuwd naar de geschiedenis van de gemeente? Koop dan zeker het boek ‘De
geschiedenis van Brecht’. Een boek vol leuke verhalen en wetenswaardigheden over
het Brechtse verleden! Te koop op de dienst vrije tijd vanaf 18 juni 2018.

11. Zet de antwoorden in de juiste volgorde
a)
b)
c)
d)
e)

Bord 1: archeologie/prehistorie ………………………………….(1p)
Bord 4: Lessius/humanisten 16de eeuw ……………………….(1p)
Bord 3: Steenbakkerij geschiedenis eind 19de eeuw ……….(1p)
Bord 5: Wereldoorlog begin 20ste eeuw ……………………….(1p)
Bord 2: fusiestandbeeld / fusie 1977…………………………….(1p)

Foto van paal wandelknooppunt 57 (1p)

12. Welk gevogelte rijd je hier voorbij?
Korhoen(dreef) (1p)

Foto poort Sint-Jobbaan 12 (1p)

Naambordje Kleine Vraagstraat 5 (1p)
Aangekomen bij KNP 44.
Je passeert de ingang van het bos De Poppelaer, waar in 2017 het de Caterspad
werd ingehuldigd. Baron Pierre de Caters (1875-1944) en zijn tante Mathilde de
Caters speelden tijdens hun leven een belangrijke rol in Sint-Job-in-‘t-Goor en
Schilde. Wist je dat Mathilde zelfs een tweede kerk liet bouwen naast de huidige H.
Man Jobkerk? Hieronder het fotobewijs!

Wil je meer weten over deze roemrijke familie de Caters? In het boek ‘De
Geschiedenis van Brecht’ of de wandelbrochure ‘de Caterspad’ krijg je een kijk op
hun leven.

13. Sinds welk jaar is de Brechtse Heide een beschermd landschap?
1977 (1p)
14. Wat is ‘Aviator’?
Vliegschool (1p)
15. Hoeveel stappen moet je zetten op het Trappistinnenpad te voltooien?
24 276 (1p)

Hier kom je aan de Keysershoeve. Zin in een kleine pauze?
Zie bonnen achteraan deze brochure.

Vervolg je fietstocht richting KNP 40.

Baan op sas 2, 22 (1p)

16. Waarvoor kan je terecht bij de zaak met dit logo?
Voetreflexologie (1p)

paard op gevel Dennenlaan 86 (1p)

17. Om hoe laat wordt de brievenbus geledigd in de Staf Larochelaan?
10u45 (1p)
18. Wat kan niet zonder zakje?
Kakje (Geen kakje zonder zakje)

Molen op dak (Dopheidelaan 16) (1p)

Bij het naderen van KNP 40 steek je de fietsersbrug over het kanaal over.
Aangekomen aan KNP 40 draai je rechts het jaagpad op, terug richting Brecht.
Het jaagpad loopt parallel met het kanaal tot in Brecht. Prachtig genieten van de rust
van het water en de stilte van wandelaars en fietsers.

19. Hoeveel kilometer bedraagt de afstand van hier tot Antwerpen?
22.5 km (1p)

Neem even de tijd om de twee volgende opdrachten (19 en 20) te lezen, want die
ga je tot een goed einde moeten brengen, terwijl je het jaagpad af fietst richting
Brecht.
Onderweg kom je langs dit gedeelte van het jaagpad drie vraagborden tegen.
Antwoord telkens met een cijfer!

20. Antwoord met één cijfer
a) Hieronder zie je een tekening. Deze tekening vind je ook terug op je traject
naast het jaagpad. Al is de tekening die je gaat tegenkomen niet helemaal
dezelfde als deze hieronder. Kan je tellen hoeveel verschillen er zijn?
Duid ze hieronder op de tekening aan en schrijf het cijfer (het aantal
gevonden fouten) als antwoord op deze vraag op.

7 (1p)

b) Op het jaagpad kom je de afbeelding van de klaproos of de zogenaamde
Poppy tegen als symbool voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
Daarnaast zie je langs het kanaal verschillende bunkers staan, die je doen
herinneren aan de Eerste of de Tweede Wereldoorlog.
Als je de klaproos tegenkomt en je bekijkt en leest de tekst en het logo van
boven naar onder en van links naar rechts. Welk cijfer kom je eerst tegen?

2 (1p)
c) Op het derde vraagbord kom je drie verklaringen tegen van het woord
‘Vaartketsen’. Welke verklaring is volgens jou de juiste? Het cijfer dat voor
het juiste antwoord staat, is het antwoord op deze vraag.
2 (1p)

21. Onderstaande foto’s kom je tegen langs dit deel van het jaagpad. Elke
foto heeft een nummer. Zet de foto’s in de juiste volgorde. De foto die je
eerst ziet zet je op nummer 1, de volgende foto op nummer 2,
enzoverder.

2

3
1

5
Nummer 1: foto 2 (1p)

Nummer 2: foto 4 (1p)

Nummer 3: foto 5 (1p)

Nummer 4: foto 1 (1p)

Nummer 5: foto 3 (1p)

Nummer 6: foto 6 (1p)

4

6

Sla ter hoogte van KNP 69 links af en verlaat het jaagpad richting KNP 68.
Ter hoogte van de Tilburgbaan zie je op je linkerkant de Sint-Theobalduskapel.
Fiets je even tot daar voor de volgende vraag?

Het restauratiedossier van het zogenaamde ‘Lochts kapelleke’ loopt volop. Een
grondige conservatie en restauratie wordt voorbereid. Op deze plaats stond een
kapel die teruggaat tot 1436 en mogelijks zelfs nog verder in de tijd. In 1584 werd ze
door de Spaanse troepen verwoest, maar in 1615 terug opgebouwd.

22. In welk jaar werd deze Sint-Theobalduskapel als beschermd monument
geklasseerd?
1986 (1p)

Sint-Theobalduskapel (1p)

Als je terug rijdt en de Sint-Theobalduskapel achter je laat liggen, zie je aan de
overkant de prachtige hoeve ‘De Broeigans’. Omdat ze gelegen is aan de
Tilburgbaan, een oude weg die van Antwerpen richting Breda liep, werd de hoeve in
vroegere tijden druk bezocht. In de late middeleeuwen en nieuwe tijd kreeg deze
hoeve veel bezoekers over de vloer als herberg-logementshuis met een brouwerij.
23. Welk huisnummer heeft deze hoeve?
52 (1p)

Je komt nu terug bij je vorige kruispunt (Tilburgbaan – Lochtse baan). Rijd verder
rechtdoor en draai rechts de Westmallebaan in.

Westmallebaan recht na de bocht links (1p)
Vervolg je weg richting het kanaal en volg KNP 99.

24. Waarvoor kan je terecht bij de handelszaak ‘Hem en Haar’?
Kapsalon (1p)
Draai aan KNP 99 links de Abdijlaan in.

Abdijlaan 6 poort (1p)

Abdijlaan 4a (1p)

Vervolg je weg als deze overgaat in de Boudewijnstraat. Aan je rechterkant fiets je
voorbij een natuurreservaat.

25. Wat is de tweedelige naam van dit natuurreservaat?
Kooldries – Hoofsweer (1p)

Dit gebied van 50 hectaren maakt deel uit van de Brechtse heide. Dit oude
kleiputtengebied is een restant van de vroeger bloeiende steenbakkerij-industrie. De
talrijke kleiputten zijn het gevolg van de kleiontginning in dit gebied. Nadien raakten
ze in verval, vulden zich met regenwater en verbosten uiteindelijk met
wilgenstruwelen. Een wandelgebied dat zeker een bezoekje waard is!

Benieuwd naar de steenbakkerijgeschiedenis? Neem dan zeker een kijkje in het
boek ‘De geschiedenis van Brecht’ of bezoek het vernieuwde Kempuseum.

raam steenbakkerijhuis Boudewijnstraat nr. (1p)

Steek voorzichtig iets verder terug over de brug de vaart over en rijdt de Vaartstraat
in. vervolg je weg rechtdoor en draai de tweede straat rechts af, de Kleistraat in.

26.

Aan welk huisnummer is deze foto
genomen?
21 (1p)

Draai juist voor het einde van de straat de Veldovenweg links in en volg de
Lessiusstraat naar links (richting Brecht).

Lessiusstraat 75(1p)

Draai links de Waterhoevelaan in en volg deze door de eerste straat rechts af te
slaan.

Waterhoevelaan 4 (1p)

Vervolg je weg langs de paaltjes. Rechts zie je in de tuin van een oude site. Ook een
beschermd gebouw in Brecht.

27. Ken je de naam van deze site? Ook de straat is er naar vernoemd.
Waterhoeve (1p)

Waterhoevelaan – hondenweide (1p)

Draai op het einde van het padje naar rechts en zo kom je terug in de Schoolstraat.
Als je naast de school en het voormalige gemeentehuis rijdt kom je terug bij je
vertrekpunt: de Gemeenteplaats.
Maak nog even kennis met Gabriel Mudaeus, één van de Brechtse humanisten.

28. In welk seizoen werd het standbeeld van Gabriel Van der Muyden
(Mudaeus) geplaatst?
herfst

Schiftingsvragen
1. Hoeveel boekjes zullen wij in totaal op maandag 1 oktober 2018 verkocht
hebben?
237

2. Hoeveel wegen alle binnengebrachte antwoordbladen tezamen?
1146 gram

Jouw gegevens

Naam: …………………………………………………………………………………………..
Voornaam: ……………………………………………………………………………………..
Straat: …………………………………………………………………………………………..
Postcode en gemeente: ……………………………………………………………………...
Telefoonnummer/gsm nummer: ……………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………….

Bezorg het antwoordenblad ten laatste op 1 oktober 2018
bij de dienst Toerisme, Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht

Je gegevens worden uitsluitend aangewend om je te informeren over de uitslag van
deze fietszoektocht en zullen onder geen beding uitgeleend worden, verhuurd of
verkocht worden aan derden.

