
MICHELBEKE zet in beweging 

WANDELFICHE DECEMBER 

- Parkeer aan de Kerk (Sint-Bastiaansplein). 
- Stap de Nieuwstraat in. 
- Sla rechtsaf richting de Dorrebeekstraat. 
- Steek over aan de Lepelstraat. Opgepast! 
- Stap de Poorterij rechtdoor. 
- Sla rechtsaf: Heksteelstraat. 
- Sla linksaf: Hovendaal. 
- Draai mee naar links. 

 ± 4,5 km 

- Volg nu rechts, op het einde van deze weg zie je een klein paadje. 
  Stap rechtdoor en sla rechtsaf, volg nu Kammeland.  (foto) 
- Steek de Groenstraat over. 
- Volg nu even het Mijnwerkerspad. 
- Je komt aan een verroest hekje (links van je), sla rechtover het hek     
  het landwegje in. Volg het landwegje en stap daarna naar rechts.   
  Je komt voorbij het oude stationsgebouw op het Riedeplein. 
- Sla linksaf de Groenstraat en sla vervolgens linksaf: Kerkweg. 
- Je komt terug uit aan de kerk! 

Basisschool Sint-Augustinus werkt tijdens het schooljaar 2016-2017 rond het thema “bewegen”. Beweeg jij mee 

doorheen Brakel? Elke maand verschijnt een nieuwe wandelfiche, telkens staat een andere deelgemeente centraal. 

Op deze wandelfiche ontdek je een wandelroute die je tijdens deze maand kan volgen, aangevuld met enkele 

leuke weetjes! Aan elke wandeling is een wedstrijd verbonden. Lees de wedstrijdvraag, ontdek de hints onderweg 

en bezorg het antwoord deze maand (met vermelding van je gegevens) via wedstrijd@vbsab.be. Veel 

beweegplezier! 

deel jouw wandelfoto met de hashtag 
#SABzetinbeweging 

Deze route is begaanbaar  
met een buggy … 
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De familie De Croo woont in Michelbeke. Herman en zijn 

zoon Alexander wisselden elkaar af als burgemeester van 

Brakel. Ook zangeres Jessy De Smet (The Mackenzie) groeide 

hier op. 

Mis de wandelfiche van januari niet! U kan ze bekomen via de school,  

via het Toeristisch Infokantoor (Marktplein Nederbrakel) en via de website www.sintaugustinus-brakel.be.  

De naam Michelbeke komt 

van de Germaanse 

woorden “miglo” en “beca”. 

Miglo is op urine gelijkende 

modder, beca betekent 

beek. Ondanks deze 

omschrijving is Michelbeke 

net een lekker geurend 

dorp, dat overvloedig van 

bloemen voorzien wordt. 

Als je van Michelbeke naar Sint-

Maria-Oudenhove wil, kan je over 

de Berendries rijden. Wie over deze 

heuvel rijdt, stijgt 66 meter over een 

afstand van 800 meter. Steil dus! 

Vraag maar aan de wielrenners die 

hem reeds trotseerden tijdens de 

Ronde van Vlaanderen! 

De Boembekemolen is sinds 2005 een 

beschermd monument. Info & 

weetjes 
De Sint-Sebastiaankerk is 

genoemd naar Sint-

Sebastiaan. Deze 

patroonheilige werd 

destijds aanbeden tegen de 

pest onder het vee. Elke 

derde zondag van juni is er 

daarom ook nog altijd een 

ruiteromgang. 
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Elke maand, bij iedere nieuwe wandeling, geven we een geschenkbon weg, bruikbaar in vele Brakelse 

winkels, ter waarde van €50, geschonken door Toerisme Brakel. Beantwoord de vraag (ten laatste op 

de laatste dag v.d. maand!!!) via wedstrijd@vbsab.be. Tijdens de wandeling kan je 5 hints vinden! 

 

Vraag van de maand: 

Wie zoeken we? 
 

3 van de 5 locaties waar je hints kan vinden, krijg je cadeau. Kijk goed uit voor de andere 2! 

Nieuwstraat 26 – Poorterij 17 – Hovendaal 53 
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