
 

 

 

 

 

                                                       Oosterzele heeft 6 deelgemeenten : 

-Landskouter 

-Gijzenzele 

- Moortsele 

-Scheldewindeke  

- Oosterzele  

- Balegemn 

We stelden een SEX-tet samen van 6 aparte niet- buggyvriendelijke 
wandelingen van rond de 5 à 7 km per wandeling. 

Met zoek- en doe-opdrachten voor jong en oud   

We geven iedere maand een wandeling vrij  

t.t.z. : 6 april, 6 mei, 6 juni, 6 juli, 6 augustus en 6 september ! 

Onderweg wordt er gevraagd om een selfie te nemen . 

Op het einde van de wandelingenreeks wordt er een winnaar 
gekozen in de maand oktober met misschien een buitenactiviteit 
afhankelijk van de coronamaatregelen dan !  

Veel wandel, puzzel en speurplezier    

 

 

 

KRISKRAS- wandeling door  
OOSTERZELE 



 

 

               

          
 

 

Om Landskouter wat beter te leren kennen loodsen we jullie via een kleine 
wandeling van 5km door het mooie landelijke Landskouter (niet  overal 
buggyvriendelijk ) 

 

NAAM : ………………………………………………….. 

 

Adres : ……………………………………………………. 

 

Telefoon : ………………………………………………… 

 

E-mailadres : ……………………………………………… 

 

Startpunt aan het Ijzeren hekken = plaats waar nu een 
gemeenschapcentrum staat maar ooit was dit de jongensschool 
van weleer waarvan het Ijzeren Hekken nog de getuige is.  

 

 

Kriskraswandeling door het landelijke   

   Landskouter 



 

 

Vraag 1 : 

Hier vindt u een kunstwerk “de arend”terug van onze plaatselijke 
kunstenaar kunstsmid met de initialen RB . 

 

Naam  = ………………………………………………………………… 

 

Vraag 2 :  

Wat heeft de smeedijzeren kraai op de ploeg in zijn bek op de 
Rooberg ?  

……………………………………………………………………………. 

Vraag 3 :  

Hoe is noemt de familie van de graanjeneverstokerij Betsberg op 
de Gertaardsbergsesteenweg waarvan je de schouw kunt zien in 
de verte ?      

Familienaam =  ………………………………………………………….. 

Opdracht  1 : 

Maak een toepasselijke foto aan de vrijheidsboom (lees ook 
vrijersboom) 

 

Vraag 4 :  

Tel nauwkeurig na hoeveel ratten er in totaal op de bunker staan  

en noteer dit hier : …………………………..ratten  

 



 

Vraag 5 : Noteer hieronder de tekst die je terugvindt op het 
standbeeld van pater Frans Van De Velde in de pastorietuin :  

 

……………………………………………………………………………… 

 

Vraag 6 : 

Wat was de geboorte- en sterfdatum van Kannunik Joos ?  

 

……………………………………………………………….. 

Vraag  7 : 

Wat is de bouwstijl van de geklasseerde  

St Agathakerk van Landskouter ? 

 

……………………………………………………………….. 

Uit welke steen werd die hoofdzakelijk opgetrokken ? 

 

………………………………………………………………… 

Vraag 8 : 

Waarom krijgt Landskouter ook de naam Landskouter zeehaven ? 

° de Gondebeek loopt langs Landskouter 

° een kaartjesknipper riep ooit : “Uitstappen Landskouter  
Zeehaven” 

° vanop de trein kon je bootjes in iemands tuin zien liggen 



 

  

 

Opdracht voor kids in de kerk van Landskouter waar een 

reuzegrote origamivogel zal hangen 😉 

Met origami (wat letterlijk ‘het vouwen van papier’ betekent) zijn 

door gebruik van een beperkt aantal vouwen de meest complexe 

ontwerpen mogelijk. Origami is vanuit China naar Japan 

overgewaaid, waar het kort na de uitvinding van papier is 

ontstaan. Het meest bekende onderwerp van deze Japanse 

ambacht is toch wel de origami kraanvogel.  

Filosofie achter de origami kraanvogel 

Vouw duizend origami kraanvogels in één jaar en laat je wens door de 

goden vervullen.  

Dat is de Japanse filosofie die achter het vouwen van papier 

schuilgaat.   

Dat aantal volgt uit de vermeende levensduur van kraanvogel: namelijk 

duizend jaar.  

Volgens een oude Japanse legende zal iedereen die 1000 origami 
kraanvogels vouwt, zijn wens tot gezondheid in vervulling zien gaan.   

 



 

Dus allemaal samen vouwen we aan een hoopvolle toekomst !!!  

Schrijf jouw naam , adres en jouw leeftijd op de origamivogel en laat hem in 
de kerk op een stoel achter.  (een duif = een gemakkelijkere vorm for kids)  

 



 

 

Voor de volwassenen die  graag een kraanvogel vouwen ?  



 

 Opdracht : For kids  

Vouw een origamivogel volgens het stappenplan in de kerk met 
gekleurd origamipapier en schrijf er jouw naam, adres, telefoon en 
leeftijd op en laat die achter op een van de stoelen in de kerk  

Maak een foto van jouw origamivogel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vraag 9 :  

Welke steden verbindt de spoorlijn  die door Landskouter  loopt ? 

…………………………………………………………………………………… 

Vraag 10 : 

Schiftingsvraag :  

Hoeveel deelnemersformulieren zullen er op 30 september 
ingestuurd zijn ivm de kriskras-wandeling  ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

Opdracht 2 :  

Maak een selfie aan het kapelletje van Noël Minnaert in de 
Stuivenberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opdracht  3 : 

Los de rebus op in de kerk  ! 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………….......................................... 

 

Stuur jouw ingevuld deelnemingsformulier door via mail naar 
bestuur.seizoenscafe@landskouter.be   of 

in de brievenbvus Vekeman-Bekaert, Rooberg 33A, 9860 
Landskouter 

 

Aan het Ijzeren hekken vind je een woord om de 
slogan te vormen nadat je alle woorden verzameld 
hebt van onze SEX-tet kriskraswandeling door onze 
6 deelgemeenten   

 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

Veel wandel-, speur-, knutsel- en puzzelplezier !  

 

DETAIL KAART + WEGWIJZER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


