
KASSEEIFEESTEN ZEGELSEM 15-16 september 2012  

 

Woordje van Fernand DE TANT bij de opening van de tentoonstelling in de 

Kerk op zaterdag 15 september 2012 omtrent het “Kasseidorp Zegelsem”. 

 

 

 

“Geacht Publiek, 
 
 
Voorzitter Bert BROOS van de Gezinsbond In de Rand heeft mij gevraagd om 
het even te hebben over het Kasseidorp Zegelsem. Maar vooreerst wil ik die 
Gezinsbond danken dat zijn bestuur de organisatie van de Kasseifeesten voor dit 
jaar en hopelijk ook voor de volgende jaren op zich heeft genomen. 
 
Reeds voor de 14de keer worden dit weekend de feesten ingericht. Feesten die 
destijds (in 1999) voor het eerst werden ingericht naar aanleiding van het 
beëindigen van de grootse werken die door de gemeente Brakel (en Horebeke), 
in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap) werden uitgevoerd aan de 
Haaghoek en de Zegelsemse dorpskern. 
 
De typische “kinderkopjes” van de Haaghoek waren in 1995 door de Vlaamse 
Gemeenschap geklasseerd als “monument” van de Ronde Van Vlaanderen. Bij de 
renovatie moesten dus opnieuw kasseien als wegverharding worden gebruikt. 
 
De gemeente Brakel nam in 1998-99 de gelegenheid te baat  om ook de 
dorpskern van Zegelsem te renoveren en sloot zich voor de keuze van de 
wegverharding aan bij die van de Vlaamse Gemeenschap: KASSEIEN !  
 
Na jarenlange verkommering verkreeg Zegelsem met zijn prachtig geklasseerde 
kerk, het oude kerkhof er rond, het klooster, de pastorie, de dorpsplaats en zijn 
rustieke linden, en daarbij dan de meer dan één miljoen kasseien, opnieuw de 
glorie van weleer. De monumentale kerkhofmuur, de nieuwe kerkhoftrap en de 
groene boorden accentueren nog meer de frisse sfeer van het geheel. Zegelsem 
werd een echt voorbeeld van dorpsherwaardering. 
 
Dergelijke realisatie kon toen niet ongemerkt voorbijgaan aan de aandacht. Een 
comité werd opgericht dat de nodige contacten legde met de gemeentebesturen 
van Brakel en Horebeke en VVV-Brakel. Het weekend van Kermis Zegelsem 1999 
(3de weekend van september) werd gekozen voor de “Kasseifeesten Zegelsem”.  
 



Op zondag 19 september 1999 werden de vernieuwde wegen ingewandeld, 
begeleid door muziekkorpsen en ruiters. Een “Kasseimonument” werd onthuld 
gevolgd door een receptie. En rond die openingsplechtigheid werd een heel 
feestgebeuren opgebouwd: rommelmarkt, straatanimatie, terrasjes, kunstenaars 
en oude ambachten, ritjes met paard en koets, tentoonstellingen, optredens, 
muziek en dans,… en zelfs een “gouden kasseisteenworp”. 
 
VVV-Brakel stelde die dag ook een gloednieuwe wandelroute, het 
“Sigelshempad”, voor met een uniek startpaneel, geschilderd door de plaatselijke 
kunstenaar Robert Gabriëls. 
 
Alles verliep vlekkeloos. Een grote massa aanwezigen. Zegelsem leefde weer! 
 
En wat toen als een eenmalige viering was vooropgesteld werd reeds zoveel maal 
herhaald. De 14de Kasseifeesten zijn nu een feit. Vanaf 2002 werd zelfs een 
Kasseidorptocht aan het programma toegevoegd.  
 
In 2005 werd bovendien de geboorte gevierd van een nieuwe website 
www.zegelsem.be die ik toen samen met mijn echtgenote (Juffrouw) Mieke De 
Prijck heb samengesteld en sedertdien tracht te onderhouden met informatie 
over het kasseidorp Zegelsem. 
 
En eind verleden jaar kreeg de dorpskern een nieuw monument “De 
Kasseilegger” als bezegeling van 13 jaar Kasseifeesten. Een prachtig werk van 
beeldhouwer Yvan De Vos uit Parike. 
 
Kortom, de Kasseifeesten hebben voor Zegelsem geen windeieren gelegd. 
Zegelsem heeft zich ruim bekend gemaakt als “Vlaanderens uniek Kasseidorp” 
en daar zijn we echt fier op! 
 
Ik dank voor Uw aandacht. “ 
 
 
Fernand DE TANT. 

http://www.zegelsem.be/

