
ZEGELSEM zet in beweging 

WANDELFICHE APRIL 

- Parkeer aan de kerk. 
- Stap via de Sint-Ursmarsstraat (café 
Den Drijhaard aan jouw rechterkant). 
- Steek de Oudenaardsestraat over. 
- Stap het Perreveld rechtdoor. 
- Voor het kleine kapelletje (rechts) heb 
je een klein landwegje links. Stap door 
dit onverharde pad. (zie foto) 
- Ga links, de Leierwaarde op. 
- Steek opnieuw de Oudenaardsestraat 
over. 
- Volg de Teirlinckstraat. 
- Stap tot je rechts het Kloosterpad ziet. 
- Volg het Kloosterpad. (zie foto) 
- Ga nu naar links op de Bleinstraat. 
- Sla linksaf, Leberg. 
- Aan de T-splitsing (rechts de 
Haaghoek), sla je linksaf. 
- Volg de Teirlinckstraat tot aan de kerk. 

 ± 4 km 

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 

Deze route is niet 
gemakkelijk begaanbaar  

met een buggy … 
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Info & weetjes 

Eén van Brakels bekendste artiesten, 

Marijn Devalck (meneer Boma van FC 

De Kampioenen), woont in Zegelsem. 

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

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

Het Burreken is een beschermd natuurgebied in Zegelsem. 

Het is 220 hectare groot. Er ontspringen daar talloze 

bronbeekjes. Het prachtige gebied is vrij toegankelijk op 

bestaande wegen en gemarkeerde paden. 

De kasseienstrook van 

de Haaghoek is vooral 

bekend omdat de 

wielrenners deze 

beklimmen tijdens de 

Ronde van Vlaanderen. 

Ook de Leberg, een 

kuitenbijter met een 

hoogteverschil van 39 

meter, werd bekend in 

heel Vlaanderen dankzij 

de Ronde. 

Wist je dat de 

grootouders van 

schrijver Herman 

Teirlinck in 

Zegelsem 

woonden? 

W
E

D
S

T
R

IJ
D

 
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: 

Naar wie zijn wij op zoek? 
 

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

Café Den Drijhaard – Leierwaarde 42 – Teirlinckstraat 10 
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