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Fietszoektocht 2020   

1 juli - 31 augustus 2020 

 

 

 

 

 

De fietstocht is  22 km lang en lus-vormig en doet alle deelgemeenten van Oosterzele aan. Dit betekent 

dat de fietstocht vanuit alle deelgemeenten gestart kan worden.  

Het startpunt van de vragenlijst en de hieronder beschreven route is de kerk van Oosterzele Dorp. Hier 

is ook de oplossing voor vraag 2 terug te vinden.  

Het bestuur van de Culturele Kring Land van Rode, wenst u veel plezier. 

U leert onze vereniging graag beter kennen? Neem dan zeker een kijkje op de website www.cklvr.be 
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Reglement 

1. Door hun inschrijving verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement. 

 

2. De organisatoren hebben getracht de drukke wegen zoveel mogelijk te vermijden. Uiteraard 

wordt u geacht de verkeersregels na te leven.  

 

3. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen noch 

verkeersovertredingen. Deelname aan deze fietstocht gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 

 

4. Alle plaatsen zijn met een gewone stadsfiets toegankelijk. Sommige stukken passeren langs 

trage en onverharde wegen, waar een racefiets  minder aangewezen is. 

 

5. Wij kunnen de deelnemers niet verplichten een fietshelm te dragen, maar wij bevelen dit ten 

zeerste aan. 

 

6. Deelname is gratis.  

 

7. Prijzenpot: eerste plaats: geschenkmand Stokerij Van Damme, tweede plaats: geschenkmand 

Gijzelaarke, derde plaats: geschenkmand: Café Central. Winnaars worden per mail verwittigd. 

(Afhaling na afspraak bij een bestuurslid) 

 

8. Er mag slechts één antwoordformulier per gezin ingediend worden. Opgelet: deelname met 

kans op prijs is pas geldig als naast het antwoordformulier ook foto van vraag 7 aan ons is 

bezorgd.  

 

9. Een aantal antwoorden hebben wat meer opzoekingswerk nodig en zijn niet altijd terug te 

vinden op de fietstocht. 

 

10. Antwoorden zijn ten laatste in te dienen tegen 31 augustus 2020 23:59u. Dit kan via de website 

(link naar antwoordformulier) of via het mailadres : fietstocht2020@cklvr.be 
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START:  Kerk “Sint Gangulphus” , Dorp  Oosterzele 

VRAAG 1: Op de fietsroute kom je onderstaande items tegen. Plaats de foto’s in de juiste volgorde. 

(OPGELET: het gaat om de volgorde vertrekkend  vanaf de kerk van Oosterzele) 

 

   

Foto 1                                                                                           Foto 2 

 

Foto 3                                                                                            Foto 4     

VRAAG 2: Hieronder staan een aantal historische data. Verbind de datum met het gebeuren: 

1. 1950   a. restauratie 

2. 1827   b. eerste kerk 

3. 1726   c. nieuwe torenspits 

4. 1230   d. plaatsen naaldtoren 

5. 1994   e. herbouwen kerkschip 

Met onze rug naar de kerk van Oosterzele starten we de fietstocht. We slaan rechtsaf de weg in net na 

de supermarkt Louis Delhaize. We volgen het betonnen fietspad tot aan de tennispleinen van 

Oosterzele.  

We laten de sporthal rechts van ons liggen en nemen het betonnen (fiets)pad linksaf dat ons naar 

Hettingen brengt. Op het einde van het pad slaan we linksaf. 
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VRAAG 3: Geef het exacte uur dat aangegeven wordt door de onderstaande klok: 

 

We volgen Hettingen tot aan de T-splitsing, we volgen naar rechts (ook Hettingen). 

VRAAG 4: Hoeve “De Winter- Hoorne”  kweekt naast runderen en varkens ook een welbepaalde 

groente. Welke groente is dit? 

We volgen Hettingen en komen op het kruispunt met de Oude heirbaan. We rijden rechtdoor en 

passeren de Windekemolen “De Visschere’s Meulen”. 

VRAAG 5: Welk type molen is dit ? Wat is de inhuldigingsdatum ? 

We volgen de weg verder en bereiken de “Pastoor de Vosstraat”. We slaan af naar links. We nemen de 

eerste straat links “Duivelskapelweg”. We volgen de Duivelskapelweg tot aan de T-splitsing met de 

oude Heirbaan en Issegem. We nemen rechtsaf Issegem. Op het kruispunt met de Krekelberg rijden we 

rechtdoor  richting Molenstraat. 

 

VRAAG 6: Kapel “Onze Lieve vrouw met Kind”. Op welke dag en maand  vindt hier een bedevaart 

plaats? 

We staan nu op de hoek met de Molenstraat die we volgen naar links. We nemen de eerste straat links 

richting de Stokerij “Van Damme.” 

VRAAG 7: Praktische vraag: neem een selfie of laat een foto nemen van jou en je deelnemers waarbij 

het duidelijk is dat jullie zich bevinden aan (of in, indien al toegelaten) de Stokerij. Tip: wees creatief. 

VRAAG 8: We hebben ook een droedel geplaatst, wat is de oplossing? 

We vervolgen onze weg en komen op de T-splitsing met “Issegem”. We volgen naar rechts. We blijven 

de weg volgen tot aan de T-splitsing met Hettingen. We slaan links af Hettingen in.  

We blijven de weg volgen en buigen mee af naar rechts. We komen op een stuk onverharde weg. Op 

de T-splitsing nemen we naar links, rechtdoor betekent immers een duik in “de lange wal” . We rijden 

nu achter Kasteel Smissenbroek. We volgen deze weg en komen terug in het dorp van Oosterzele. 

We slaan af naar rechts.   
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VRAAG 9: Het gemeentehuis van Oosterzele heeft twee houten toegangspoorten, boven  beide 

poorten is een stenen sculptuur geplaatst. Eén van de twee bevat een naam. Drie korte vragen: Geef 

deze naam ? Beroep van deze persoon ? In welke gemeente is deze persoon geboren? 

We volgen de weg verder tot aan het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg, we slaan links af 

(OPGELET: Gevaarlijk kruispunt).  

VRAAG 10: Op het raam van Café Central, hebben we een tweede woordpuzzel geplaatst, wat is de 

oplossing? 

Even voorbij café Central nemen we het fietspad links en slaan op het einde rechts de Patrijzenstraat 

in. Via de Fazantenstraat bereiken we de Groenweg die we rechts inslaan. Vervolgens slaan we de 

eerste straat links in: de Vinkemolenstraat. 

VRAAG 11: Even verder in de wijk vind je  een zitbank terug, van de Landelijke Gilde Oosterzele. Welke 

lijfspreuk is op deze bank terug te vinden? 

VRAAG 12: Naast de bank staat ook een gedicht van Danny De Mulder “slimme ogen”. Hoeveel 

verschillende diersoorten worden genoemd in dit gedicht? 

We volgen de Vinkemolenstraat verder en slaan links af  naar de Voordries, waar we opnieuw links 

afslaan. 

We volgen de Voordries tot aan het kruispunt met Dorp en Achterdries. We slaan rechtsaf de 

Achterdries in. Aan het kruispunt met de Meerstraat (en Hoek ter Hulst) slaan we rechtsaf de 

Meerstraat in. 

VRAAG 13: Ter hoogte van huisnummer 5A is een derde Droedel terug te vinden. Graag de oplossing. 

Op het einde van de Meerstraat volgen we schuin rechtdoor de Oude Wettersesteenweg. 

OPGELET: gevaarlijk kruispunt! 

VRAAG 14: Op de linkerhoek vinden we de Garage St. Martinus. Wat was de functie voor het een 

garage werd. Het antwoord is tweedelig. 

Iets verderop draaien we linksaf de Wulgenstraat in. 

VRAAG 15: Oosterzele is 4300 hectare groot. Hoeveel hectare van dat gebied is bos? 

We volgen de Wulgenstraat verder tot aan het kapelletje. 

VRAAG 16: Aan wie is deze kapel gewijd ?  

Aan de kapel draaien we linksaf de Sint Lievenstraat in. 

Op het einde van de Sint-Lievensstraat nemen we links de Geraardsbergsesteenweg. Na een paar 

honderd meter draaien we rechtsaf Stuivenberg in. We volgen de Stuivenberg tot aan het kruispunt 

met de Lembergestraat, Rooberg en Bakkerstraat. We nemen rechtdoor de Bakkerstraat. 

VRAAG 17: Op het kerkhof van Landskouter werd de “Roepsteen” in ere gesteld. Op welke datum 

gebeurde dit? 

VRAAG 18: Op het kerkhof vinden we ook het graf van Kardinaal Joos. Waar is onze Kardinaal geboren 

? En op welke dag van de week (maandag, dinsdag,…..)? 

We volgen de Bakkerstraat. 
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VRAAG 19: Even verder ligt er op de linkerkant een klein parkje. Ter herinnering van 20 jaar 

verbroedering tussen “Oosterzele” en “Oberkirch” werd een boom aangeplant. Geef de datum waarop 

dit gebeurde. 

De Bakkerstraat gaat over in de Kloosterstraat. Op het einde van de Kloosterstraat bereiken we het 

dorpsplein van Moortsele.  

VRAAG 20: Op een hoek vinden we “café St. Antonius bij wed. Schietse”. De ramen en deuren zijn in 

vakken onderverdeeld. Geef het aantal vakken. (Let op: ook wanneer van sommige ramen de rolluiken 

naar beneden zijn, tellen de vakken mee.  Tip: de ramen zijn symmetrisch ten opzichte van elkaar) 

Nu gaan we schuin rechtdoor de Rollebaan in. We blijven de Rollebaan volgen tot aan de Rattepas,  die 

we links inslaan. 

Aan de T-splitsing met de Kasteelstraat nemen we rechtdoor Drooghout. We blijven Drooghout volgen 

tot aan het kruispunt met de Roosbroekstraat en de Peperstraat. We rijden naar links in de 

Roosbroekstraat. 

Ter hoogte van de Spoorwegovergang nemen we schuin links naar boven. We volgen het verharde pad. 

Op de splitsing met Dreef volgen we Dreef verder naar links. We rijden de volgende afsplitsing naar 

Dreef (rechtsaf) voorbij en volgen rechtdoor tot aan Spiegel. We rijden naar rechts. 

VRAAG 21 : Welk logo is het juiste logo van Jeugdhuis “Pallieter” 

 

A          B                                                           C     

We nemen de eerste straat links “Hogeveld”. We passeren de voetbalterreinen van Oosterzele. We  

volgen tot aan de splitsing met de Achterdries. We nemen rechtsaf.  Aan de splitsing met de Voordries 

en Dorp blijven we rechtdoor volgen. Voor ons ligt de Kerk Van Oosterzele en meteen ook het einde van 

de fietstocht. 
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Antwoordformulier: 

VRAAG 1: Foto: ……………… Foto: ……………… Foto: …..…………… Foto: …………………. 

VRAAG 2: 1: ……..….…. 2: …………….3: ……..….….4: …..…….….5: ……………………..….…. 

VRAAG 3: uur: ………….....  min: ……..…….…. 

VRAAG 4: groente: ……….................................................................…………………….. 

VRAAG 5: ………………………….………………………en …….……………………………………………. 

VRAAG 6: dag en maand : ………………………………………………………………………….…….. 

VRAAG 7: vergeet jullie foto niet door te sturen naar : fietstocht2020@cklvr.be  

VRAAG 8: Woordpuzzel:…….……………………………………………………………………………… 

VRAAG 9: Naam: ………..……… Beroep: ……..…..…………… Gemeente: ………..………… 

VRAAG 10: Woordpuzzel:…….…………………………………………………………………………… 

VRAAG 11:………………………………………………………………………………………………………… 

VRAAG 12: Aantal diersoorten: ……………..……………………………..………………………….. 

VRAAG 13: Woordpuzzel: ……………………………………………………….………………………… 

VRAAG 14: ………………………..……………….. en ……………………………….…………………….. 

VRAAG 15:……………………………………………………………………………………….……………….. 

VRAAG 16:…………………………………………………………………………..……………………………. 

VRAAG 17:………………………………………………………………………………………………………… 

VRAAG 18: Stad: …………..…………………………….dag: …………………..……………………….. 

VRAAG 19:……………………………………………………………………………………….……………….. 

VRAAG 20:……………………………………………………………………………….……………………….. 

VRAAG 21:…………………………………………………………………………….………………………….. 

Schiftingsvraag 1: Hoeveel geldige deelname formulieren ontvangen we voor 31 

augustus 2020 om 23:59u ? Aantal ?...................................................................... 

Schiftingsvraag 2:  De ex-voorzitter vertrok op 1 juni om 9:53 u aan haar huis, 
Voordries 90 Oosterzele voor de fietszoektocht bij 21° C en NO wind van 20 
km/u. Zij fietste 23.43 km in het totaal tot zij terug thuis was. Hoelang deed zij 
er over?................................................................................................................... 

mailto:fietstocht2020@cklvr.be

