Kriskraswandeling
Moortsele

Start aan de St Amanduskerk te Moortsele en het erfgoedhuis dat
erachter gelegen is.
Vraag 1 :
Wat is de oorsprong van het erfgoedhuis ? …………………………………….
en wie is de stichter van de zaal ernaast ? ………………………………………
Daarna start je de wandeling door de Kloosterstraat richting
Watermolenstraat
Vraag 2 :
Aan welke beek is de watermolen Dockersmolen of de molen van
Hof ter Loo gelegen ? …………………………………………………………………..
Je zet jouw weg verder langs deze beek via een knuppelpad en geniet
ondertussen van het klaterende geluid van de beek.
Een eindje verder zie je een mooi bruggetje en vanaf dat bruggetje
kijk je uit op de tuin van het erfgoedhuis waar je eventueel een stop
kan houden op de trappen van het amfitheater
Vervolgens zet je jouw wandeling verder en verlaat de beek en daar
kom je een reuzegrote stoel tegen ( een initiatief van Natuurpunt)

Opdracht 1 :
Maak hierop, eronder of ernaast een originele foto.
Als je verder door loopt, kom je op het nieuwe fietspad en je stapt
links van de spoorweg richting station van Moortsele.
Vraag 3 :
Noteer de naam van het eerste cafeetje dat je tegenkomt : ……………..
Opdracht 2 :

Scan de QR-code aan het raam en los de rebus op
……………………………………………………………………………………………………………
Sla net voorbij de beek links af in de Kasteelstraat .
Net voor de oprit van het Kasteel vind je er een infoboord.
Vraag 4 :
Wat is de naam van het natuurgebied dat je hier ziet ?
…………………………………………………………………………………………………………..
Ofwel loop je door het natuurgebied en kom je uit op Drooghout
ofwel vervolg je jouw weg via de Kasteelstraat en ook dan kom je op
drooghout.
Vraag 5 :
Wat is de naam van het wijndomein dat je aantreft in de
Kasteelstraat in Moortsele ? ……………………………………………………………..
Van Drooghout loop je door naar de Rattepas en verder naar de
Rollebaan.
In de Rollebaan sla je rechts af naar de Tramstraat en je houdt halt
aan het kapelletje.

Opdracht 3 : Neem een selfie aan het kapelletje
Zet nu je wandeling verder naar het tweede cafeetje
Vraag 6 :
Noteer hier de naam van het cafeetje
……………………………………………………………………………………………………………
Vraag 7 :
Wat is de naam van het derde cafeetje ?
……………………………………………………………………………………………………………
Opdracht 4 :
Noteer hier een deel van de slogan van de SEX-tet wandeling
…………………………………………………………………………………………………………..
Vraag 8 :
Wat is de naam van het water dat gewonnen wordt in Moortsele ?
……………………………………………………………………………………………………………

Kidsopdracht :
Neem hiervoor een bierviltje uit het boekenkastje, vervolledig hierop
de tekening, maak er een foto van en stuur door naar:
bestuur.seizoenscafe@landskouter.be
Stap verder door de Moortselestraat richting kerk en maak een selfie
aan de huisgevel van de kunstschilder, dichter en troubadour uit
Moortsele en noteer hieronder zijn naam :
…………………………………………………………………………………………………………..

Na de zes wandelingen maak je de slogan compleet met een woord
per wandeling. Stuur deze die door naar
bestuur.seizoenscafe@landskouter.be met vermelding van je naam.

Geniet van de wandeling!

