Teirlinck Fietsroute
Afstand: 45 km
Start en aankomst: Marktplein, Nederbrakel
StapAf tips:
· Smeer je kuiten in voor deze stevige rit vanuit Nederbrakel door het typische Vlaamse Ardennen landschap boordevol bron- en bosgebieden
én enkele bekende hellingen uit de Ronde van Vlaanderen. Te lang voor jou? Alleen het lusje Nederbrakel-Zegelsem-Elst-Nederbrakel levert
ook al een mooie fietstocht op!
· Tussen Opbrakel en Zegelsem passeer je aan de ingang van het Burreken. Met zijn bossen, kouters en drie valleitjes met tal van bronnen is
dit één van dé natuurparels van wandelwalhalla Vlaamse Ardennen. Hier stap je  voorbij een knuffelbos, een boomgaard met oude fruitrassen,
een uitkijktoren en een struinzone met pony’s en runderen.
· Zegelsem is het geboortedorp van schrijver Isidoor Teirlinck (1879-1967), naar wie deze route werd genoemd. ‘Maria Speermalie’ is wellicht
zijn bekendste roman, die later ook werd verfilmd.
· Halfweg tussen Elst en Nederbrakel, naast de waterspaarbekkens, staat de hoogste uitkijktoren van de streek, met een platform op 30 meter
hoogte of 133 meter boven de zeespiegel. Je kunt hem vrij beklimmen van zonsopgang tot zonsondergang.
· Vanuit Michelbeke is het heerlijk fietsen langs het Mijnwerkerspad, een autovrij wandel- en fietspad op de voormalige bedding van spoorlijn
82. Hier pufte destijds een treintje dat het arme werkvolk uit de regio naar de Borinage bracht om diep onder de grond steenkool te delven.
· Op een heuvel vlakbij Top Bronnen leiden 26 treden naar de mooie Sint-Jozefskapel of Toepkapel. In het park errond ligt een ommegang, op
een hoog kruisbeeld kun je de namen lezen van alle Brakelaars die tijdens beide Wereldoorlogen om het leven kwamen.
Horecatips:
· De Stappers Alm, Berendries 30, 9660 Brakel: Oostenrijkse gezelligheid in en rond een heuse Alpenhut op de bekende Berendries. www.cafedestappersalm.be
· ’t Fameus Verleden, Nestor Debeckstraat 4, 9660 Everbeek-Beneden: Stil je kleine of
grote honger en dorst in een authentiek intererieur, of in de schaduw van de bomen op
het gezellige tuinterras. www.tfameusverleden.be
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