
Alle wandelingen kan je vinden en afdrukken op www.ontdeksintniklaas.be. 
Je kan de wandelingen ook op je smartphone downloaden (GPX-bestand).

Wil je meer weten over iedereen mee?  
Surf dan naar www.sint-niklaas.be/iedereenmee

Ken je zelf een fijne wandellus in Sint-Niklaas en wil je deze delen?  
Wil je meer info over de Iedereen mee-wandelingen?

VU: Sofie Heyrman, schepen van welzijn, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.

IEDEREEN MEE

! !03 778 37 48
" diversiteit@sint-niklaas.be

Wandelen is gezond, leuk, altijd en overal mogelijk, fijn om alleen of 
met je bubbel te doen én een uitstekende manier om te bewegen. 
Daarom promoot Stad Sint-Niklaas wandelen voluit.  Onze ‘iedereen 
mee’-wandelingen zijn kort, toegankelijk en aangenaam. Ze zijn zo 
uitgestippeld dat iedereen ze kan doen. De wandeling is maximum 
5 km lang en is bij voorkeur buggyproof en rolstoelvriendelijk. 
Onderweg kan je kennismaken met opvallende bezienswaardigheden, 
rustplaatsen en groene plekjes. De iedereen mee-wandelingen zijn 
ontwikkeld door diverse organisaties in de stad.

IEDEREEN MEE
WANDELING  
ontmoetingshuis Zigzag
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IEDEREEN MEE
WANDELING  
ontmoetingshuis Zigzag

1   Ontmoetingshuis Zigzag.

2   Zicht op het Sint-Jansplein.

3   Groot speelterrein met speeltuin.

4   Clubhuis Baensland.

5   Wonderwoud, een tiny forest of kleine wildernis.

6   Het Gerdapark, geïnspireerd op de Wase bolle akkers  
en ‘Ageless Love’.

7   Zicht op Castrohof.

8   Brouwershof: een groen plekje.

Wat? Zigzag is een huis waar volwassenen met 
psychosociale problemen elkaar kunnen ontmoeten 
in een gezellige en alcoholvrije omgeving (praatcafé). 
Iedereen is er welkom. Samen met de cliënten worden 
er vrijetijds- en vormingsactiviteiten georganiseerd. 
Zigzag ontwierp een wandeling langs 4 grote, groene 
pleinen in het hart van de stad. Laat je verrassen en 
kom er tot rust!

Veel rustplekken. Niet alle voetpaden en oversteekplaatsen  
zijn geschikt om alleen met de rolstoel op pad te gaan.  
Het Sint-Jansplein kan er na hevige regen drassig bij liggen. 
Dan kan je ook het voetpad aan de zijkant gebruiken.  
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