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Welkom bij de VERNIEUWDE fietszoektocht van Toerisme Brecht ! 

Zoals je kan merken is onze jaarlijkse fietszoektocht in een nieuw jasje gestoken. De 

fietszoektocht leidt je langs de drie deelgemeenten van Brecht en staat dit jaar in 

teken van ’40 jaar FUSIE’.   

 

Deze fietstocht, de Jan vander Nootroute, leidt je langs de drie deelgemeenten van 

Brecht: elk met hun eigen bezienswaardigheden, eigenheid en karakter. Hier en daar 

overschrijdt deze fietslus de grens van de buurgemeenten Wuustwezel, Rijkevorsel, 

Schilde en Brasschaat.  

 

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Brecht, Sint-Lenaarts en 

Sint-Job-in-‘t-Goor één grote gemeente werden. De fusiegolf 

van 1977 hertekende de grenzen van heel wat Belgische 

gemeenten. Het aantal Belgische gemeenten reduceerde op één 

dag tijd, weliswaar met een lange aanloop, van 2359 naar 596, 

waarvan Brecht er één werd. 

De zelfstandige gemeenten Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-

Job-in-‘t-Goor vormen sinds 1 januari 1977 het nieuwe 

Brecht. Sint-Antonius scheurde af en behoort sindsdien tot 

Zoersel : drie burgemeesters werden gereduceerd tot één. 
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Praktische informatie 

Voor je start aan je zoektocht met de fiets is het handig dat je onderstaande 

informatie even leest zodat je goed voorbereid aan je tocht begint. 

1. De totale fietszoektocht omvat ongeveer 56 km. Je kan hem natuurlijk in 

verschillende lussen doen. De lus rond het centrum van Sint-Lenaarts 

bedraagt 30 km, die van Sint-Job-in-‘t-Goor 40 km en die rond Brecht-centrum 

15 km.  

2. De route vertrekt aan de Dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, Brecht.  

Wil je ergens in de helft instappen? Dan kan, maar onthoud: om geldig deel te 

nemen is het van belang om alle vragen op te lossen. Op de gele route vind je 

alle vragen. 

3. De zoektocht loopt van 1 mei tot 30 september 2017. Het inschrijvingsgeld 

bedraagt 4 euro per boekje. 

4. Antwoorden kunnen op de daarvoor bestemde plaatsen geschreven worden. 

De antwoorden dienen uiterlijk op 1 oktober 2017 aan Toerisme Brecht 

(Gemeenteplaats 1 – 2960 Brecht) bezorgd te worden.  

Per deelnemer mag slechts één boekje worden ingeleverd en enkel de 

originele boekjes tellen mee. Heb je graag je boekje terug (verbeterd 

weliswaar) geef dit dan aan op de pagina waar we jouw adresgegevens 

vragen. 

Niet leesbare of fout geschreven antwoorden worden als foutief beschouwd. 

Vergeet niet je naam, volledig adres, GSM of telefoonnummer, e-mail te 

vermelden op de laatste pagina van dit boekje.  

5. Per antwoord kan je 1 punt verdienen. Bij een eventuele gelijke stand duiden 

de schiftingsvragen de winnaar aan. 

6. Natuurlijk zijn er 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.  
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7. 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. 

8. 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. 

9. De prijzen zijn niet om te ruilen en kunnen niet in speciën uitbetaald worden. 

10.  Voor de ‘vragenborden’ vind je tips op facebook of in bijlage.  

 

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 
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Startplaats:  

Dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, Brecht 

De wegbeschrijving bestaat uit een plannetje en fietsknooppunten. 

Deze fietszoektocht bestaat uit  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 worden. Schrijf op tussen welke twee fietsknooppunten je de foto 

gevonden hebt.  

Opgelet: de foto’s staan NIET in dezelfde volgorde als de wegbeschrijving! 

 

2. Vragenronde 

Bij de wegbeschrijving staan verschillende vragen gegroepeerd per 

knooppunt. Deze vragen hebben betrekking op voorwerpen, gebouwen en 

plaatsen waar je voorbij rijdt. De vragen staan gegroepeerd per knooppunt 

maar niet in volgorde!  

 

3. Vragenborden 

Je zal tijdens je fietstocht ook acht borden tegenkomen onderweg. Bij de 

borden horen vragen die je in de wegbeschrijving vindt. Voor deze vragen vind 

je niet altijd de antwoorden op de route. Tips op facebook of als bijlage helpen 

je op weg! 

 

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

 

 

Veel plezier! 

 

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

Dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, Brecht 

Om op de ‘gele’ route te komen (zie plan) kan je verschillende knooppunten kiezen, 

naargelang welke lus je wil afwerken.  

Als je de hele route in één keer wil fietsen vertrek je best aan knooppunt 80. 

Dit fietsknooppunt is gelegen aan het kruispunt van de 

Wuustwezelsteenweg en de Hoekstraat.    

 

tussen fietsknooppunt 80 en 96 

1. Welke zonnige boomkwekerij vind je tussen deze knooppunten? 

 

SOLITAIR 

2. a. Wat is de ondernemingsvorm van het bedrijf Filori plant? 

 

BVBA 

b. Ken je ook de slogan van het bedrijf?  

 

GREEN FOR PROFESSIONALS 

3. Als je het nummer 078 35 35 00 belt, kom je bij Eandis terecht. Maar welk  

bedrijf ‘kleeft’ onderaan deze hulplijn? 

 

VALT WEG WEGENS MOEILIJK TE VINDEN (KPT 96-97) FOUTE LOCATIE 

 

tussen fietsknooppunt 96 en 97 

4. Naast welk huis (straat en huisnummer) vind je de ‘Brechtse volkstuintjes’?  

 

VELDSTRAAT 131 (KPT 80-96) 
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5. Als je de weg moest kwijtraken, vind je hier een bordje met het bekende ‘U 

bevindt zich hier’-rode bolletje. Hoeveel verschillende straten vind je terug op 

dit bord?  

 

4 (KPT 97-09) 

 

tussen fietsknooppunt 97 en 09 

6. Je passeert een doek van de striproute. Noem de stripfiguren op die je ziet op 

het stripdoek.  

 

RODE RIDDER, SUSKE EN WISKE, TUIZENTFLOOT, KARI LENTE (met 

TITUS), PLUNK! 

 

Vraagbord 1 

Vóór 1977 was elke deelgemeente van Brecht zelfstandig. Ze hadden dan ook alle 

drie een eigen burgemeester en een eigen administratie. Daarbij hoorde ook een 

eigen gemeentehuis. Sinds de fusie werd alles gecentraliseerd in Brecht centrum met 

één burgemeester, een besparing ten opzichte van drie.  

 

Door de geruime afstand tussen Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor is er ook een 

administratief centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor gevestigd om daar aan dienstverlening 

te kunnen doen.  

Herken je de drie voormalige gemeentehuizen?  

Kan je het juiste gemeentehuis bij de juiste deelgemeente zetten? 

Figuur nr. 3 is het voormalige gemeentehuis van Brecht. 

Figuur nr. 1 is het voormalige gemeentehuis van Sint-Job-in-‘t-Goor. 

Figuur nr. 2 is het voormalige gemeentehuis van Sint-Lenaarts.  
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tussen fietsknooppunt 09 en 39 

7. Welk adres (straat en huisnummer) heeft de ‘Kloosterhoeve’? 

 

HENXBROEK 6 

8. Op welk huis staan twee koeien op het dak? (straat en huisnummer)  

 

LABOUREUR 4 (GEEN NUMMER wordt ook goedgekeurd wegens lang 

zonder huisnummer) 

9. Wie engageert zich samen met de landbouwers om meer kansen te creëren 

voor de weidevogels?  

 

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 

 

tussen fietsknooppunt 39 en 38 

10. Welke groothandel in planten is gelegen tussen deze twee knooppunten?  

 

OPRINS 

 

Vraagbord 2 

Een samenvoeging van gemeenten betekent ook een groter aantal bekende 

Brechtenaren!  

Herken jij deze Brechtenaren? Schrijf hun namen achter de juiste nummers.  

Figuur 1: DIRK VAN TICHELT 

Figuur 2: VALERE DE PAUW 

Figuur 3: LENTY FRANS 

Figuur 4: LEONARDUS LESSIUS 
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tussen fietsknooppunt 38 en 98 

11. Bij welke ‘bomen’ kan je stoppen om een lekker hapje te eten?  

 

DE LINDEN 

12. Welke naam van een steenbakkerij vind je hier nog terug op een oud 

pannendak? 

 

COBRICAM 

 

tussen fietsknooppunt 98 en 99 

 

Vraagbord 3 

 

Brecht is een landelijke gemeente, waar verschillende dieren te vinden zijn.  

Sommige zijn uniek voor de gemeente, andere kom je op veel plaatsen tegen. 

Sommige zijn moeilijk te ‘spotten’, andere kan je in groep in weien bewonderen.  

Weet jij van welke dieren deze foto’s zijn? 

 

Figuur 1: PAARD 

 

Figuur 2: KIKKER 

 

Figuur 3: VARKEN 

Figuur 4: KAMSALAMANDER 

 

Figuur 5: KOE 
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tussen fietsknooppunt 99 en 48 

13. Hoeveel kilometer ben je hier verwijderd van Sint-Antonius volgens de 

informatie die je tegenkomt?  

 

8 KM 

 

 

Vraagbord 4 

 

De Sint-Leonarduskerk is een baken in het landschap van Sint-Lenaarts.  

Deze kerk ligt op de route naar Compostella. In vroegere tijden stond de kerk als 

eenzame toren in het veld. De bebouwing is veel recenter.  

De kerk heeft ook in de loop van de jaren een bijnaam gekregen? Weet jij welke? 

 

KATHEDRAAL VAN DE HEIDE 

 

tussen fietsknooppunt 48 en 47 

14. Welke gemeente passeer je aan je linkerzijde?  

 

SINT-ANTONIUS- ZOERSEL (KPT 47-45) 

 

 

Wist je dat….  

dit dorp voor de  

fusie een onderdeel 

van Brecht was? 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwoKiV1PbSAhUG2xoKHXRnAEwQjRwIBw&url=http://www.daschakel.be/postit_main.html&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNHAJIWnDo7piOxwht6gArk8Hcr2RA&ust=1490703154070353
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15. Hoeveel a’s tel je in de naam van de straat waar je nu door fietst?  

 

3 

 

tussen fietsknooppunt 47 en 45 

16. Welke naam geven dierenvrienden hier aan hun verblijf?  

 

WOEWOES (7 letterwoord) (KPT 48-47) 

 

Vraagbord 5 

 

Voor de fusie was elke deelgemeente een zelfstandige gemeente. Ze hadden ook 

alle drie een eigen wapenschild.  

Dit wapenschild verdwijnt niet met de fusie. Het wapenschild werd getekend, 

beschreven, genoteerd en goedgekeurd door de Vlaamse Heraldische Raad. 

Heraldiek is de wetenschap die zich bezighoudt met de wapenschilden, zowel voor 

families, personen als organisaties. De oorsprong ligt in de middeleeuwse feodaliteit.  

Ook nu maken de deelgemeenten soms nog gebruikt van hun wapenschild. Een 

overkoepelend wapenschild is er niet gekomen, wel een overkoepelend logo dat de 

fusiegemeente symboliseert. 

Op het vragenbord zie je twee wapenschilden. Van welke deelgemeente 

staat het wapenschild er niet bij? Omcirkel het juiste antwoord. 

 

 

BRECHT        -        SINT-JOB-IN-‘T-GOOR        -        SINT-LENAARTS 
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tussen fietsknooppunt 45 en 43 

17. Interesse in een speciale wijn? Dan kan je hier terecht! Hoe noemt het bedrijf 

dat gespecialiseerd is in wijnen?  

 

VINICOM 

 

tussen fietsknooppunt 43 en 42 

 

Vraagbord 6 

 

De inwoners van elke deelgemeente kregen in de loop van de geschiedenis een 

bijnaam. Kan je de namen ontcijferen? 

1. Inwoners van Sint-Lenaarts krijgen de bijnaam KLEIPIKKER 

 

2. Inwoners van Sint-Job-in-‘t-Goor krijgen de bijnaam BOSUIL 

 

3. Inwoners van Brecht krijgen de bijnaam MASTENTOPPER 

 

tussen fietsknooppunt 42 en 41 

18. Wat houdt ‘Art. 95 K.B. van 15.10.1935 in? 

 

VERBODEN HET KUNSTWERK TE BETREDEN VOOR… 

19. Wie was de architect van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten?  

 

ULRICH KUMMER 
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20. Je rijdt bijna voorbij de sporthal ‘de Zandbergen’.  

 

Eén van de voordelen van een fusiegemeente is het groter aanbod aan 

sportactiviteiten en sportinfrastructuur. De gemeente beschikt over een Finse 

piste in Sint-Lenaarts, een fit-o-meter in Sint-Job-in-‘t-Goor en twee 

sporthallen, waarvan de Zandbergen er één van is. Ken  je ook de naam van 

de andere sporthal in Brecht gelegen in het centrum? 

 

DE RING 

 

tussen fietsknooppunt 41 en 36 

21. Voor wat staat de afkorting ‘ATG’?  

 

ANTI-TANKGRACHT 

22. Hoe dik zijn de muren van de tapsluisbunker? 

 

1,3 METER 

 

 

 

 

 

 

Vraagbord 7 

 

Zoek de woorden in de woordzoeker. Je mag letters meerdere malen gebruiken.   

Met de overgebleven letters vorm je een naam. 
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Weet jij wie we zoeken? 

 

LEONARDUS LESSIUS  

T K A A M E G N E E 

L H V E E R T I G I 

A L C E F I E T S R 

A O N E I S U F A D 

N R G E R O D U S L 

A L A N D B O U W E 

K E S T E I N E G E 

D E O G F R E S I K 

U S N E T T A H C S 
 

 

tussen fietsknooppunt 36 en 37 

 

Vraagbord  8 

 

Kraak de code!  

Probeer de code te ontcijferen met behulp van het gevonden opdrachtenbord. 

Eenmaal de code ontcijfert, vind je de juiste woorden! 

Welke woorden zoeken we? 

3.1 8.2 9.5 1.2 5.1 10.1 

 B  E  L  E  E  F 

      11.1 3.3 6.4 10.12 10.13 2.3 

 B  R  E  C  H  T 
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tussen fietsknooppunt 37 en 68 

23. Waar kan je terecht voor overheerlijke paardenmelk? 

 

geschrapt wegens onverwachte stopzetting activiteiten 

24. ‘Privaat domein verboden toegang’, van welke datum is dit bosdecreet? 

 

13/06/1990 

 

tussen fietsknooppunt 68 en 80 

25. In welk ‘gekleurd’ café kan je stoppen om iets te drinken?  

 

CAFE DE WITTE 

26. Je komt D’oude pastoryhoeve tegen. Geef het adres (straat en huisnummer) 

van deze hoeve.  

 

HOGE MEREYT 8 
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FOTO’S 

Figuur 1 ligt tussen knooppunten  
 
41 en 36 

Figuur 2 ligt tussen knooppunten  
 
39 en 38 

 

Figuur 3 ligt tussen knooppunten  
 
80 en 96 

Figuur 4 ligt tussen knooppunten  
 
80 en 68 

Figuur 5 ligt tussen knooppunten  
 
97 en 96 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.tenstickers.nl/muurstickers/img/preview/sticker-kader-rechthoek-6351.png&imgrefurl=https://www.tenstickers.nl/stickers/sticker-kader-rechthoek-6351&docid=yGD7oB25Y1RMLM&tbnid=M0Bb6mcEQFJO_M:&vet=10ahUKEwj03Nfr4vbSAhWEXRoKHXYcCKg4ZBAzCDooODA4..i&w=374&h=261&bih=783&biw=1600&q=foto kader&ved=0ahUKEwj03Nfr4vbSAhWEXRoKHXYcCKg4ZBAzCDooODA4&iact=mrc&uact=8
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Figuur 6 ligt tussen knooppunten  
 
41 en 36 

Figuur 7 ligt tussen knooppunten  
 
47 en 45 

Figuur 8 ligt tussen knooppunten  
 
80 en 96 

Figuur 9 ligt tussen knooppunten  
 
41 en 36 

Figuur 10 ligt tussen knooppunten  
 
………. en ……….. VALT WEG 
verdwenen 
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Figuur 11 ligt tussen knooppunten  
 
98 en 38 

Figuur 12 ligt tussen knooppunten  
 
41 en 36 

Figuur 13 ligt tussen knooppunten  
 
09 en 39 

Figuur 14 ligt tussen knooppunten  
 
 80 en 68 

 

Figuur 15 ligt tussen knooppunten  
 
47 en 45 
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Figuur 19 ligt tussen knooppunten  
 
47 en 45 

Figuur 20 ligt tussen knooppunten  
 
37 en 68 

Figuur 18 ligt tussen knooppunten  
 
37 en 68 

Figuur 16 ligt tussen knooppunten  
 
09 en 39 

Figuur 17 ligt tussen knooppunten  
 
42 en 41 
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 Figuur 25 ligt tussen knooppunten  
 
39 en 38 

 

Figuur 23 ligt tussen knooppunten  
 
80 en 68 

Figuur 24 ligt tussen knooppunten  
 
09 en 39 

Figuur 21 ligt tussen knooppunten  
 
38 en 98 

Figuur 22 ligt tussen knooppunten  
 
97 en 09 
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Schiftingsvragen 

1. Hoeveel ingevulde boekjes zullen wij in totaal op zondag 1 oktober 2017 (na 

afloop van de zoektocht om 12.00 uur) ontvangen hebben?  

 

27 

 

2. Hoeveel is de som van de winnende lottogetallen (zonder reservegetal) van de 

trekking van zaterdag 7 oktober 2017? 

 

199 

 

Jouw gegevens 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………….. 

Voornaam: …………………………………………………………………………………….. 

Straat: ………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en gemeente: ……………………………………………………………………... 

Telefoonnummer/gsm nummer: …………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………. 

 

0     Ja, ik wil mijn boekje graag terughebben 

0     Jullie mogen mijn boekje houden 

 

Bezorg dit boekje ten laatste op 1 oktober 2017  

bij de dienst Toerisme, Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht 

 

Je gegevens worden uitsluitend aangewend om je te informeren over de uitslag van deze 

fietszoektocht en om eventueel het boekje terug aan jou te bezorgen en zullen onder geen beding 

uitgeleend worden, verhuurd of verkocht worden aan derden.  


