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Zondag 17 februari 2019 om 13 h :
ELST (Brakel) : 3 x geutelingen
Geutelingen-wandeling, Geutelingen
gieten en Geutelingen eten

We hoeven de delicatesse van de Geutelingen uit de streek van Elst (Brakel) niet meer voor te
stellen. Na ons laatste bezoek op 19 januari 2008 gaan we hier terug wandelen en genieten in het
teken van de Geutelingen.
Onze wandeling start om 13 h aan de kerk van 9660 Elst, Sint-Apolloniaplein (preciés spellen voor
de GPS!). We wandelen een deel van de Geutelingenwandeling, langs een mooi glooiend
landschap (totale wandelafstand : 8 km).
Onderweg proberen we zeker ook eens langs te gaan in café “In den Hengst”, een echt authentiek
café, waar reeds meerdere wielergoden langskwamen. Voor een sfeerindruk zie o.a. :
https://www.youtube.com/watch?v=ihEshhVNtO8.
Hierna begeven we ons naar de Geutelingenoven, gelegen in de Ommegangstraat 3, Elst (achter
de slagerij De Koekelaere). Hier krijgen we uitleg over de Geutelingen en kunnen we zelf eens een
geuteling gieten (het zal voor elk van onze zijn/haar “ieste Geute” zijn !). Hierna kunnen we de
Geutelingen proeven.
Voor uitvoerige informatie over de Geutelingen, zie de website: www.geutelingen.com. Dit is een
uitvoerige website waar je o.a. ook kan vinden waar de Geutelingen te verkrijgen zijn (o.a in het
Vleeshuis te Gent; best toch vooraf eens bellen, voor alle zekerheid). De website vermeldt
momenteel wel nog steeds de activiteiten van 2018, maar de algemene info is wel nog steeds
actueel).
Praktisch
Afspraak op zondag 17 februari 2019 om 13 h aan de kerk van 9660 Elst, Apolloniastraat.
Er is parking mogelijk vlakbij de kerk; maar gezien het een zondag is, is het mogelijk dat deze
parking al volzet zal zijn, gelieve dus op tijd te komen, voor het geval u geen parking zou vinden.
Laarzen zijn aangewezen. Totale wandelafstand : 8 km.
Deelnameprijs : 2 € per gezin.
In het geheugensteuntje later zal nog medegedeeld worden waar we iets gaan eten ’s avonds.
Inlichtingen : Hans Vanhaesebroeck: gsm 04 99 70 51 54 (Hans) of 04 95 12 18 54 (Tania);
mailadres : hans.vanhaesebroeck@telenet.be

