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Beste Leden

We krijgen perspectief op versoe-

pelingen. Hopelijk kan het normale 

leven zich stilaan herstellen. We 

blijven echter waakzaam en wach-

ten nog even af hoe alles evolu-

eert. Wij rekenen op jullie begrip.

Deze maand bieden we jullie twee 

coronaproof wandelingen aan. De 

eerste is een interactieve wan-

deling in Gent. De tweede is een 

kunstwandeling georganiseerd 

door basisschool De Krekel.

Alle info vinden jullie in deze 

nieuwsflits.

Veel wandelplezier!

De bestuursploeg van kwb 

Sint-Amandsberg

INTERACTIEVE WANDELTOCHT  ‘IENENMEESUIKER’

Volg de geur van peperkoek door Gent en laat je ver-

gezellen door Wouter Deprez zijn warme stem. 

Hoe is het Peperkoeken Mannetje, ofte bakkerszoon 

Martinus, zijn hart kwijt geraakt en slaagt hij er tijdig in 

om zijn hart én Emma uit het Belfort te redden, met be-

hulp van het peperkoeken leger, Leeuw en Eekhoorn? 

Martinus weet het hart van Emma, zijn eigen hart en 

dat van alle Gentenaars te veroveren. Het is een ver-

haal over verraad, moed, zelfopoffering, heldendaden, 

spanning, liefde en de symbolen van Gent. 

Dit is een (Coronaproof) interactieve wandeltocht in 

Gent met start aan het Coyendanspark, en leidt langs 

de Bavobrug, de Reep, het Gouvernementsgebouw, 

de Kouter, de Ajuinlei en de Sint-Michielsbrug naar 

het Belfort, waar het verhaal zijn hoogtepunt kent. Op 

het parcours zijn er 15 haltes waar je een opdracht, een 

luisterfragment of een vraag dient te beantwoorden. Lees verder op de volgende pagina



Wat dachten jullie van een ‘gratis openluchtmuseum’ 

zomaar eventjes in jullie buurt? Denk nu niet aan een 

museum met historische voorwerpen of peperdure 

kunst, maar het gaat hier wel over de enige échte 

KREKELKUNSTWANDELZOEKTOCHT!! Deze met 

kunst doorspekte wandeling gaat door in de Heilig 

Hartbuurt.

Het bijzondere aan deze tocht is dat alle kunstwer-

ken helemaal zelf gemaakt zijn door de leerlingen 

van basisschool ‘De Krekel’: boetseren, schilderen, 

tekenen, origami, muziek, dans, poëzie, ontwerpen,...

Deze Krekelkunstwandelzoektocht is een echte 

aanrader!

Praktisch:

Van 22 mei 2021 tot en met 13 juni 2021 krijg je de 

kans om jouw eigen buurt (Heilig Hart) door een kun-

stige bril te ontdekken. Alle info, de routes en de vra-

gen kan je vinden op www.vbsdekrekel.be. Wie graag 

een papieren boekje heeft kan er eentje afhalen op 

‘De Krekel’: Krekelberg 1, 9040 Sint-Amandsberg of 

bij Geert Verleysen: Jos Verdegemstraat 98, 9040 

Sint-Amandsberg (0474 29 03 78).

Het wordt een gezellige wandeling per bubbel vol-

gens de geldende maatregelen. Kijk goed in het rond, 

onze Krekelkunst kan je terugvinden aan ramen of 

deuren van huizen en winkels,…

Je kan helemaal zelf kiezen wanneer je de route start 

en of je hem in 1 keer wandelt of in 2 kortere routes. 

Want de spectaculaire kunst van deze jonge mae-

stro’s vraagt toch al gauw een kleine 5 kilometer in 

totaal. Een paar goede (stap)schoenen en je smart-

phone zullen zeker van pas komen. Bij verschillende 

werkjes is er namelijk een QR-code, zodat je weetjes 

kan lezen over de kunstenaar waarop het werk geba-

seerd is of vertellen onze kleine kunstenaars in een 

filmpje iets over hun eigen werk en zoveel meer… 

Zonder smartphone lukt natuurlijk ook.

Bovendien is er ook nog eens een toffe zoektocht 

met wedstrijd en een fotowedstrijd op FB (#krekel-

kunst) aan verbonden! 

Het zal alleen maar een positieve en unieke erva-

ring worden, want vergeet niet: Krekelkunst is goud 

waard!

KREKELKUNSTWANDELING (22/05 tot en met 13/06)

De wandeling is zo’n 2,6 km lang om overdag of ’s 

avonds, of met de fiets te doen. 

http://ienenmeesuiker.be/ is de website waar je dit 

alles kan vinden.

Je kan op voorhand thuis op deze website de wan-

delroute uitprinten, of je smartphone als wandelgids 

gebruiken. De volledige uitleg van de wandeling met 

het verhaal en opdrachten doe je best met je smart-

phone in de hand. (best volledig opgeladen)

Je kan een leuke foto van jou en/of je groepje door-

mailen naar paul@kwbsintamandsberg.be. Onder 

alle inzendingen verloten wij een leuke prijs.

Kom je tijdens de wandeling iemand tegen die je 

zegt: ‘ienen mee suiker’ kan je deze antwoorden:  

‘uuk zuu veele’ …

Deze nieuwjaarsspreuk kan immers nu ook symbo-

lisch slaan op het heropleven na corona.

Veel plezier…


