
ST-MARIA-OUDENHOVE zet in beweging 

WANDELFICHE MEI 

- Parkeer aan het voetbalveld (Kraaiestee). 
- Stap op de Kasteeldreef. 
- Je passeert het kasteel van Lilare rechts van je. 
- Blijf rechtdoor stappen, opgepast op de 
drukke weg! 
- Sla rechtsaf in de bocht: Elverenberg. 
- Sla linksaf: Vossenholstraat (zie foto). 

- Sla rechtsaf: Kloosterbosstraat. 
- Sla rechtsaf: je bent opnieuw aan de Elverenberg. 
- Indien je begaanbare wegen wil, stap je rechtdoor naar 
de Kasteeldreef en sla je linksaf, richting de parking. OF, je 
kan op de Elverenberg het paadje links inslaan zoals 
aangegeven op dit kaartje! 
- Je komt uit aan de Zwalmbeekweg. Sla rechtsaf. 
- Volg het Mijnwerkerspad. Je komt uit aan de parking! 

 ± 5,5 km 

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 
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Info & weetjes 

Sint-Maria-Oudenhove zou 

gegroeid zijn rond een oud 

hof. Vandaar dat de 

inwoners in het dialect nog 

steeds spreken van “Aunove”. 

 

Aan het eind van de 19de 

eeuw stond deze 

deelgemeente bekend 

omwille van de 

handschoennijverheid. 

 

Sint-Maria-Oudenhove is een 

verscheurde gemeente. Sinds 

1975 behoort een deel tot 

Brakel en een ander deel 

behoort toe aan Zottegem. 

Het Mijnwerkerspad is een 6 km lang wandel- en fietspad. De naam 

verwijst naar de spoorweg die er vroeger liep, die de mijnwerkers van de 

Vlaamse Ardennen naar de mijnen van de Borinage bracht. 

Je vindt hier het kasteel van Lilare. Het dateert uit de 12de eeuw. In 1933 werd het 

domein aangekocht door de congregatie van de Zusters van Franciscus van 

Assisië, die in het kasteel een meisjesschool onderbrachten. 

Dit is de laatste wandelfiche! We hopen dat jullie ervan genoten hebben! 
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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: 

Naar wie zijn wij op zoek? 
 

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

Elverenberg 26 – Vossenholstraat 4 (verder op de weg, grondgebied Zottegem) – Elverenberg 3 

mailto:wedstrijd@vbsab.be

