Start aan de kerk
1.Wat is de naam van de kerk in Oosterzele ?
……………………………………………………………………………………
2. Wandel richting Achterdries en maak een selfie aan het
kapelletje OLV met kind Jezus op de kruising met de
Meersstraat.
3. Zet je weg verder richting Van Thorenburglaan en
onderweg op de linkerkant kom je een B&B tegen.
Noteer hier de naam ervan : B&B …………………………………..
Van de Thorenburglaan stap jet rechts naar de Dreef en
vervolg je weg voorbij Hogeveld en sla rechts af in de
Sportstraat
4. Hier bevindt zich het cultureelcentrum…………………………..
en de sporthal van Oosterzele

Tijd voor een pint of koffie in het Praatcafé.

4. Scan hier de QR-code die je terugvindt aan het raam en los
de rebus op

OPDRACHT VOOR DE KIDS :
Teken een leuke grappige bijtje op een bierkaartje met
jouw naam en adres op en laat dit achter in het Praatcafé
Zet je wandeling verder langs de Kouterweg en tracteer
jezelf op een pakje frietjes of een pitta op het Dorp aan de
kerk.
Hier vindt je er het ontbrekende woord aan het raam uit
de slogan van de SEKS-tetwandeling
5. Vervolgens wandel je verder langs de Keiberg en daar kom
je voorbij het gemeentehuis.
Welke symbolen vind je terug op het wapenschild aan de
gemeente Oosterzele
………………………………………………………………………….
6. Oosterzele is verbroederd met …………………………………….
En zette ginder en ook hier een …………………………..hotel
neer.

In het voorjaar 2021 wordt er op het Groot Bewijk achter
wzc OLV Ter Veldbloemen een Bijenhal geopend en
hiermee zet de gemeente kracht bij als bijenvriendelijke

gemeente.
7. Op je wandeling richting Smissenbroek kom je een
mooi kasteel tegen aan de rechterkant.
Dit noemt ……………………………………………………….. of
…………………………………………………………
Zet je wandeling verder via de Hazewegel, de
Fazantenstraat en de Geytewegel en kom zo op de
Voordries.
8. Op de Voordries kom je voorbij de Bistro
…………………………………………………………………genaamd.
Om plekje voor een aperitiefje of een koffietje
Veel wandel en puzzelplezier

