
     

 

 

 

 

 

1. Uit welke eeuw dateert de Sint-Christoffelkerk achter 

de markt in Scheldewindeke ?  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Stap verder achter de kerk richting Mollekens en dan 

verder langs de Turkenhoek (je passeert er het 

rusthuis Ter Veldbloemen )  

Scan de QR-code en los de rebus op in de Bijenhal. 

Zet jouw weg verder langs de Spiegeldries en vervolg 

je weg op de Lange Munte. 

 

 

2. De Lange Munte is een nog overgebleven kasseibaan van 

vroeger en werd in de Eerste Wereldoorlog gebruikt als  

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

 

 

 

 

 

Kriskraswandeling   

             door 

Scheldewindeke  



Opdracht 1  : Maak er een selfie en stuur dit door. 

Heden wordt deze strook nog gebruikt als parcours van  

het wielerevenement : …………………………………………………………. 

 

 

 

    Opdracht 2 : Maak een selfie bij de Wegkapel 

 “Heilig Hart van  JEZUS”        en  noteer er het 

ontbrekende woord voor de slogan van de SEX-tet 

wandeling 

 

 

Opdracht for kids :  

 

Vouw met groen origamipapier een kikker in origami en 

post dit samen met de oplossingen van deze zoektocht. 

     Je vind het origamipapier in de kapel        

 

3.  Hoe noemt de Biologische geitenboerderij met    

      hoevewinkel  in Keerken 1 ?  

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

 

Zet de wandeling verder via de Schaperstraat en zo langs de 

Hauwsestraat en je passeert er het Blauw Kasteel                                                                                                                                                                                                                                      

 



4.  In welke steen werd het  Blauw Kasteel opgetrokken in 

Scheldewindeke ?  

 

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

 

5.  Voor wat staat de Avalonhoeve  bekend ?  

 

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

 

6.  Hoe noemt de Biologische geitenboerderij met    

      hoevewinkel  in Keerken 1 ?  

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

 

 

 

                                      

 

7.  Het bos dat ten zuidwesten van Scheldewindeke  ligt 

vlak bij de Lange Munte, het Blauw Kasteel en de grens 

met de Zottegemse deelgemeente Velzeke-Ruddershove 

noemt :  

 

………………………………………………………………………………………………   

 

 

 

 



 

8. Station Scheldewindeke  is een spoorwegstation  dat tot 

2013  nog bemand was. Het is de verbinding tussen  Melle 

en Geraardsbergen. Het wordt nu gerenoveerd en er 

loopt nu een fietspad langs de spoorlijn van 

 

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

 

     naar  ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Je steekt de Gaversesteenweg over en loopt verder 

langs de Peperstraat en vervolgens naar de 

Roosblomstraat en via de dreef kom je terug op de  

markt in Scheldewindeke. 

 

Deze wandeling = 13  km en is buggyvriendelijk  

 

 

  



 


