
Sinterklaas-
wandeling

Diggie VZW

Ongeveer 5,5 km



Startpunt: Parking sporthal
De Rijdt (Jagerstraat 64 Brakel)

Sta met je rug naar de sporthal en sla
links af op de Jagerstraat. 

Wandel tot je de eerste straat ziet aan
de rechter kant. 

Sla rechts af naar Leizemooie 
Je kan het bordje volgen tot aan

wandelknooppunt 98

Sla rechts af naar de Diggieweg
Wandel tot aan onze boerderij en

wees welkom op Diggie!

Haverwege de Leizemooie vind je het
eerste luisterfragment! Scan de QR

code en luister! 
Opdracht: Zie jij materiaal langs de weg

waarmee je speelgoed kan maken? 

Op Diggie vind je twee
luisterfragmenten! Het eerste kan je

terugvinden aan de boom op de
verzamelberg. Voor het tweede moet

je naar de weide! 
Opdracht: Zoek het fluitje van de Sint! 

Tip! Kijk eens bij de konijnen!  



Vanaf knooppunt 6 volg je het
wandelpad naar knooppunt 98. Je

komt uit aan de uitkijktoren in Brakel!  

Sla rechts af naar de Oorloge en volg
richting wandelknooppunt 83! 

Moe? Blijf dan de Oorloge volgen tot
het bittere eind. Deze komt terug uit
op de Jagerstraat. Je moet nog een

klein stukje langs de grote baan, maar
aan de linkerkant zie je al gauw de auto

staan. 

Aan de parking vind je het laatste
luisterfragment! Zie hieronder. 

Je verlaat de boerderij via de ezelweide.
Als je buitenkomt sla je rechts af naar
de Riebeke en vervolgens links af naar

de Kleistraat.  
In de Kleistraat passeer je het

kapelletje. Dit laat je langs rechts liggen
en je blijft rechtdoor 

wandelen. Op het einde sla je linksaf
(een stukje op de grote 

weg) om dan terug links de
wandelwegel in te gaan

Opgepast! De wandelwegel is niet
geschikt voor buggy's. 

Deze weg is de route naar
wandelknooppunt 6 

Aan de uitkijktoren vind je
luisterfragment vier! 

Opdracht: Kan jij de Sint wakker
zingen? Je weet toch dat je gezang

luider klinkt als je helemaal boven op
de toren staat! 



Nog niet moe? Kom we gaan nog even
door de rijdt! 

Vervolg de weg naar knooppunt 83 en
sla dus links af naar de Kouterstraat.

Iets voorbij de helft van de
Kouterstraat kom je aan knooppunt 83.
Vanaf hier wandelen we verder richting

knooppunt 24

Op het einde van de Kouterstraat sla je
dus rechts af naar de Meerbeekstraat
om vervolgens links af te slaan naar de

Dam! 
Opgepast! Hier stoppen we bijna met
de weg naar knooppunt 24 te volgen. 

In de dam kom je aan je
rechterkant een wegel tegen

richting de Rijdt. Neem deze! Als
je dit pad blijft volgen kom je via

de speeltuin terug uit aan je auto! 

Het laatste luisterfragment vind je
aan de parking van de Rijdt! Kijk

eens aan de sporthal! 
Opdracht: Zoek een grassprietje en
probeer te fluiten! Kan jij een liedje

fluiten? 

Dit was het! Hopelijk vonden
jullie het fijn! 

Tot de volgende keer! 


