
 

   

Wandelsport Vlaanderen vzw presenteert  

 

 
   

  

 

Zondag 29 april a.s. nodigt Wandelsport Vlaanderen vzw, gemeente Brakel en 

Everbeekse wandeltochten alle wandelliefhebbers uit om de stapschoenen aan te 

binden ter gelegenheid van Vlaanderen Wandelt Brakel 2018, het leukste 

wandelevent. 

 

Wandelen als recreatiesport wint nog dagelijks aan belangstelling. We worden ons meer en meer bewust van 

de noodzaak om regelmatig te bewegen, er een gezonde(re) levenswijze op na te houden en dit eveneens te 

koppelen aan maximaal genieten. Geen enkele andere sport is zo toegankelijk als de wandelsport. 

 

Probeer maar eens iets zinnigs over Brakel, het hart van de Vlaamse Ardennen te zeggen, zonder 

adjectieven als ‘oogstrelend’ en ‘pittoresk’. Het is onbegonnen werk. De golvende landschappen, waarin 

kleurrijke velden en bossen haast magisch met elkaar afgewisseld worden, zijn doorspekt met kleine en nog 

kleinere dorpskernen waar het leven van weleer zich niet laat verstoren.  

 

Brakel is een van die alsmaar zeldzamere gemeenten waar je moet zijn om uit te blazen, om op adem te 

komen, maar evengoed om je ademhaling te testen. De acht deelgemeenten zijn eigenlijk allemaal aanraders, 

allemaal dorpjes met een eigen charme en een eigen verhaal. Allemaal hebben ze prachtige landerijen, zoals 

je ze elders nog zelden vindt, heuvels, weiden en akkers met een verscheidenheid in fauna en flora die even 

gevarieerd en zeldzaam is als de sterk wisselende bodems die je alleen in deze streek aantreft.  
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Je treft er kleine en grote bospartijen aan. Weiden, akkers en beekoevers zijn vaak afgezoomd met bomen. 

De natuur is hier nog de baas. Mede daardoor is de grootste troef van Brakel misschien wel de rust. Niet 

van het soort dat roest verwekt, want Brakel leeft.  

  

Dit in het hart van de Vlaamse Ardennen: vijftig tinten groen.  

 

Op Vlaanderen Wandelt Brakel 2018 is er voor elk wat wils: van de wandelrecreant over de 

geoefende wandelaar tot de fanatieke hiker Vlaanderen Wandelt wordt 

een wandel- en belevingsevent waarbij alle aspecten van de wandelsport ruim aan bod komen! 

 

Kom zondag 29 april a.s. naar VLAANDEREN WANDELT BRAKEL 2018 

 

Graag nodigen we u uit op het officiële persmoment in het kader van Vlaanderen Wandelt Brakel 2018. 

Op woensdag 4 april a.s. om 19.30u in de Sint-Pieters-Bandenkerk, Marktplein te 9660 Brakel. Alvast 

bedankt om uw aanwezigheid te bevestigen per mail aan stefaan.bailleur@wandelsport.be 

  

P.S.: Tevens is Brasschaat, de verborgen groene parel niet zo ver van stad Antwerpen gaststad van 

Vlaanderen Wandelt 2018. 

  

 

Voor meer info en/of fotomateriaal: 

Stefaan Bailleur: stefaan.bailleur@wandelsport.be - promotie@wandelsport.be 

+ 32 (0) 478.32.86.75 - www.wandelsportvlaanderen.be - 

www.vlaanderenwandelt.be 

                  

           

   

 

 

        

          

       

  

  

  

  

 

Kantoor Maldegem: Industrielaan 11 

bus 3 

9990 Maldegem, T 050/40.51.40 

info@wandelsport.be 

 

Kantoor Hasselt: Bedrijfsstraat 10 

bus 3 

3500 Hasselt, T 011/24.78.20 

info@wandelsport.be 
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