Muziek-wandeling
Diggie VZW
Welkom op de muziekwandeling van Diggie! Je
wandelt de route zoals hieronder aangegeven.
Onderweg kom je QR codes tegen met
muziekfragmenten. Aan jou om te raden welk
muziekinstrument je hoort of wat de titel en
artiest van het nummer is. Via een google docs
kan je ons de antwoorden bezorgen. Wie weet
win jij wel een prijs! Veel plezier en Succes!

Startpunt: Parking
Franciscustehuis
(Opbrakelsestraat 115 Brakel)
Sta met je rug naar de parking en sla
links af op de Opbrakelsestraat
(richting de kerk)
Op het einde van de straat ga je links
op de Sint-Fransiscusstraat. Vervolgens
neem je de eerste straat aan de
rechterkant: de Holenbroek.

Neem de eerste straat rechts: de
Zureveldweg. Op het einde van de
Zureveld weg ga je rechts naar de SintMaertensstraat

Je moet maar een klein stukje lopen in
de Sint-Maertensstraat voor je aan je
linkerkant het J-Sadonespad zal zien
liggen. Neem dit pad. Wanneer je op
de grote baan terecht komt steek je
deze over en neem je verder rechtdoor
het pad.
Op het einde van het pad sla je rechts
af naar de Riebeke.

Waar de Riebeke kruist met de
Leizemooie kan je kiezen!
Ofwel ga je recht door en volg je de
korte route. Je blijft rechtdoor
wandelen tot je de Diggie vlag tegen
komt. Daar zullen vrijwilligers je met
plezier entertainen. Je gaat dan nog
even recht door en slaat rechts de
Diggieweg in.
(In dit geval mag je de route
beschrijving overslaan tot VOORBIJ
DIGGIE)
Ofwel kies je voor de langere route en
sla je links af naar de Gauwwinkel.
(In dit geval volg je de routebeschrijving
verder.
Je volgt de Gauwwinkel tot aan het
knooppunt nummer 27. Daar ga je
rechts naar de trekweg. Op het einde
van de trekweg ga je rechts naar de
Hellenhoek
Op het einde van de Hellenhoek ga je
rechts naar de Langakkerstraat om aan
de kapel rechts af te slaan naar de
Kleistraat.

Als je aan het einde van de Kleistraat
komt sla je links af naar de Riebeke om
vervolgens rechts af te slaan naar de
Diggieweg. Je zou de vrijwilligers al
moeten zien staan!

VOORBIJ DIGGIE
Je loopt voorbij de mooie grote poort
van Diggie en gaat tot het einde van de
Diggieweg. Op het einde sla je links af
naar de Leizemooie

Ongeveer in het midden van de
Leizemooie kom je aan de rechter kant
een wegel tegen. Sla deze in. Je komt
uit op de grote baan. De grote baan
steek je over en je gaat de
Opbraakelsestraat in. Inderdaad! In
deze straat zijn we vertrokken. Nog
even recht door tot aan de auto dus!

Hopelijk vonden jullie onderweg alle
muziekfragmenten! Vergeet zeker de
google documents niet in te vullen! Wie
weet win je wel een prijs.

Dit was het! Hopelijk vonden
jullie het fijn!
Tot de volgende keer!

