PASAR TIELT

GEZINSVRIENDELIJKE FOTOZOEKTOCHT
“Van de Tieltse Halletoren tot de oevers van Mandel en Leie “
Gedurende deze gezinsvriendelijke fotozoektocht van ongeveer 40 kilometer
via fietsknooppunten, verkennen wij de wijde omgeving van Tielt tot de oevers van Mandel
en Leie en ondertussen genieten we van mooie vergezichten.
Periode : 1 juni tot en met 2 oktober 2022.
Gratis deelname en iedere deelnemer groot of klein maakt kans op een prijs uit de totale
prijzenpot van 300 EURO en dit onder de vorm van een cadeaubon.

GESPONSORD door:

ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN

Gezinsvriendelijke fotozoektocht van ongeveer 40 km via fietsknooppunten.
Gratis deelname en meerdere formulieren per gezin mogelijk.
Startplaats : Markt - 8700 Tielt ( knooppunt 48)
Periode : 1 juni tot en met 2 oktober 2022
Deelnameformulieren :
of downloaden via link : www.pasar.be/Tielt;
of aanvragen via e-mail bij pasartielt@hotmail.com ;
of beschikbaar bij :
Stadhuis Tielt gedurende openingsuren.
Bibliotheek Tielt gedurende openingsuren
Infopunt Toerisme Poelbergsite
Camperplaats Meikensbos – Tieltseweg 45 - Dentergem
Camperplaats Het Ovenbuur – Kanegemstraat 62 - Tielt
Antwoordformulieren terugsturen voor 3 oktober 2022 naar
E-mail : pasartielt@hotmail.com
of op postadres : Pasar Tielt – Bruwaenestraat 1 c – 8700 Tielt
Iedere deelnemer vanaf 7 jaar heeft recht op antwoordformulier .
Iedere winnaar wordt persoonlijk verwittigd vóór 31 oktober 2022.

PARCOURS FOTOZOEKTOCHT

Startplaats : Halletoren Markt 8700 Tielt - Knooppunt 48 en daarna volgende
fietsknooppunten volgen :
48 – 46 – 58 – 38 – 61 – 11 – 63 – 3 – 8 - 18 – 22 – 87 – 5 – 78 – 74 – 4 - 9 – 52 32- 48.

Uiteraard is het ook mogelijk om aan het even welk knooppunt te starten
zolang het volledig traject maar gefietst wordt .

Belangrijke Tip : bekijk ook de infoborden bij de gefotografeerde
onderwerpen langs het parcours voor het vinden van de juiste antwoorden.

Dit belfort is de trots van Tielt en is Unesco Werelderfgoed.
Deze Halletoren heeft bovendien een unieke beiaard met 36
klokken.
Vraag 1 : Sedert welk jaar is dit Belfort ingeschreven op de
lijst van Unesco Werelderfgoed?

Deze Tieltse barbier Olivier de Neckere, bijgenaamd Olivier de
Duivel, werd rond 1434 in Tielt geboren en was raadgever en
vertrouweling van de Franse koning Lodewijk XI. Na de dood
van zijn koning viel Olivier in ongenade. Dit beeld is een
eerbetoon aan onze bekende Tieltenaar en zit vol symboliek.
Vraag 2 : Op welke manier stierf Olivier de Duivel ?

Ook Tielt kende een geschiedenis van heksenvervolging. Zo
werd Tanneken Sconyncx valselijk beschuldigd van hekserij en
belandde ze hier in dit belfort in de gevangenis tussen de
ratten.
Vraag 3 : Hoeveel ratten vind je op en in de omgeving van
haar standbeeld ?

Hier sta je voor het stadhuis van Tielt en vind je hier ook op
verschillende plaatsen het wapenschild van Tielt terug.
Vraag 4 : Uit welke voorwerpen bestaat dit wapenschild en
hoeveel tel je ervan ?

Het verhaal rond deze Baljuw Spierinck ligt aan de
oorsprong van de volksspreuk “ Hij komt van
Kanegem en weet van niets .” Baljuw Spierinck
stierf aan een hartaanval tijdens het kaatsspel .
Vraag 5 : In welk jaar viel hij hier voor dood neer ?

Tielt heeft een heel speciale band met Polen . Deze
Stanislaspoort is een herdenkingsmonument voor
de bevrijding van Tielt in 1944 door de Eerste
Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal
Stanilas Maczek.
Vraag 6 : Hoeveel Poolse soldaten gaven hun
leven voor de bevrijding van Tielt ?

Tielt heeft een heel rijk brouwerijverleden met
meerdere brouwerijen. Dit optrekje met toren was
de woonst van een van die rijke brouwers.
Vraag 7 : Welk huisnummer heeft deze woning ?

Bewonder zowel de voorgevel als de achterzijde
van dit oude herenhuis met koetshuis .Dit
herenhuis wordt nu o.a. door Stad Tielt gebruikt
voor burgerlijke huwelijken. Tuin en vijver zijn nu
stadspark.
Vraag 8 : Geef de achternaam van de bouwheer
van dit kleurrijk herenhuis .
Van dit herenhuis
Dit was vroeger het Gildhof en nu het Cultuurcentrum
Vraag 9 a) Hoeveel beroepen zie je op de voorgevel ?
Vraag 9 b) Hoeveel deugden zie je op de voorgevel ?
Gedurende Wereldoorlog I werd dit Gildhof ingenomen door
de Duitse bezetter .
Vraag 9 c) Waarvoor gebruikten de Duitse soldaten dit
Gildhof ( geef minimum 2 functies ) ?

Dit standbeeld is een eerbetoon aan Generaal Stanislas
Maczek die komend vanuit Roeselare Tielt bevrijdde met
zijn Eerste Poolse Pantserdivisie . Op dit Polenplein
stierven 2 Poolse soldaten. Ook dit beeld staat terug vol
symboliek.
Vraag 10 : Welk voorwerp houdt hij in zijn rechterhand ?

Deze watertoren is een herkenningspunt en zie je van ver in het
landschap rondom Tielt .
Vraag 11 : Wanneer werd deze watertoren gebouwd en
wanneer werd hij gerenoveerd ?

Ons Vlaams landschap is bezaaid met kapelletjes zoals hier.

Vraag 12 : Vul aan : “ O.L.V. van …………………. b.v.o.”

Tegen de gevel van deze boerderij zie je 3 ladders. Dit is nu
een vakantiehoeve en B&B
Vraag 13 : Geef de naam van deze vakantiehoeve.

Bij dit reclamepaneel kun je zonder afspraak de kijkstal
bezoeken .
Vraag 14 : Geef de naam van deze varkenskwekerij.

Ietsje verderop kan je bij een picknicktafel genieten van mooie
vergezichten .
We blijven bij de varkens. In dit bedrijf zijn ze erin geslaagd
om een oud verdwenen West-Vlaams varkensras namelijk
het Menapische varken opnieuw te kweken .
Vraag 15 : Kies het juiste antwoord a) “de Bourgondiërs
aten dit varkensvlees al graag “of b) “ de Romeinen aten
dit vlees al graag “

In deze wel bijzondere kapel met toren kun je ook
eventjes binnenkijken.
Vraag 16 : In welk land was de bouwer van deze kapel
voorheen actief als wagenmaker ?

Hier opnieuw een kapelletje ter ere van de Heilige
Aldegonde
Vraag 17 : Voor welke ziekte werd de Heilige
Aldegonde aanbeden ?

Wat verder steken we de vrije drukke weg Tielt - Meulebeke over en zien we links van ons het
restaurant “Sur Le Toit”.

Dit infobord vertelt ons over Wereldoorlog I in deze
velden. Ook soldaten uit Afrika vochtten hier tegen de
Duitsers.
Vraag 18 : Uit welk land kwamen deze Afrikaanse
soldaten ?

We fietsen voorbij de dorpsschool van Marialoop
Vraag 19 : Welke vogel zit in hun logo ?

Voor de kerk van Marialoop staat een kunstwerk dat
herinnert aan de slachtoffers van Wereldoorlog I. In dit
kunstwerk zitten voorwerpen verwerkt die gevonden
werden op het slagveld .
Vraag 20 : Kies de naam van dit kunstwerk ? a) la victoire
b) le combat c) la guerre

Deze rustplaats in een tuin van een gastvrije eigenaar
nodigt uit om even halt te houden . Hier hangt een mooi
opschrift .
Vraag 21 : Vul aan “ Vrienden zijn als bomen, ze buigen
niet maar …………………………….. “

Een 100 tal meter van de weg verwijderd merken we dit
gebouw op als getuigenis van het industrieel verleden
van deze streek dicht bij de rivieren Mandel en Leie .
Vraag 22 : Welke teelt of welk gewas was hier
belangrijk in deze streek ?

We fietsen nu voorbij een bloemen zelfpluktuin . Ga gerust eens kijken en hier kun je ook
een drankje kopen uit de frigo.
Vraag 23 : Wat is de naam van deze molen ?

Deze Mariagrot op de wijk de Ginste is een lokaal
bedevaartsoord .
Vraag 24: Hoeveel bidkapelletjes zijn er rond deze grot?

Vraag 25 : Hoeveel klokken heeft deze kerk op de wijk
De Ginste ?

Hier kun je genieten van een ijsje gemaakt van
schapenmelk .
Vraag 26 : Geef de volledige naam van deze
schapenhoeve ?

We fietsen nu langs boomgaarden en bessenstruiken. Dit is een zelfpluktuin waar
biologische bessen gekweekt worden en in de zomer is deze zelfpluktuin open voor
iedereen . We gaan verder ook zien dat de gemeente Dentergem met zijn deelgemeenten
Wakken en Markegem het epicentrum is van de fruitteelt in West-Vlaanderen .

De Baliekouter is een Provinciaal domein met cafetaria,
picknickmogelijkheden, bezoekerscentrum en
fietsherstelplaats. Deze streek was ook de geboortestreek
van een plaatselijke auteur.
Vraag 27 : was dit a) Stijn Streuvels b) André Demedts of c)
Hugo Claus ?

Let ook eens op deze speciale straatstenen . Deze
betonstenen met hun speciale vorm zijn uniek voor deze
gemeente en veel straten werden hiermee geplaveid. Ze
waren bedoeld als een lokaal tewerkstellingsproject in een
periode van grote werkloosheid .
Vraag 28 : Was dit a) na Wereldoorlog I of b) na
Wereldoorlog II ?

Deze bakstenen molen was vroeger in verval maar werd
volledig gerestaureerd en is terug maalvaardig.

Vraag 29 : Sedert welk jaar is deze molen terug actief ?

Aan deze strategische plaats aan de Leie werd hard
gevochten gedurende Wereldoorlog II en hier vielen er
veel slachtoffers.
Vraag 30 : In welk jaar en welke maand vielen hier
vooral slachtoffers ?

Vraag 31 : Aan wie werd deze kapel opgedragen ?

Vraag 32 : Welk huisnummer hoort bij dit kleurrijk
huisje op onze weg ?

De veldschool is een heel succesrijke
plattelandsschool met als slogan “ ’t Veld waar elk
kind telt “ .
Vraag 33 : Hoeveel wielen tref je aan in de voortuin
van deze school ?

Deze parochiekerk werd in 1864 gebouwd omdat Tielt
en Dentergem te veraf waren voor de bewoners hier
maar de bisschop weigerde om ze in te wijden en
daarom werd ze nooit gebruikt. Vandaar deze ruïne.
Vraag 34 : van hieruit zie je een Camperplaats voor
mobilhomes die vorig jaar in de prijzen viel . Wat is de
naam van deze camperplaats ?

Dit is terug een bedevaartsoord en vroeger was het
gebouw hiernaast café .
Vraag 35 : Waarvoor kwam men hier bidden ?

Dit is een van de toegangswegen van de Meikensbossen ,
een mooi bos- en natuurgebied met een uitgebreid
netwerk van wandelknooppunten.
Vraag 36 : Welke vlindersoort tref je hier aan ?

We fietsen nu voorbij B&B Het Meikenshof richting de Poelberg .

In deze gerestaureerde molen wordt nog regelmatig graan
gemalen op zondagnamiddag. Door het poortje kun je hem
ook van dichterbij bekijken.
Vraag 37 : Welk type molen is dit hier ?

De omgeving van de Poelbergmolen is niet alleen een
fietsparadijs met meerdere fietsroutes maar ook een
wandelparadijs. Een recent wandelknooppuntennetwerk biedt
tal van mogelijkheden en kom je op het Grote Routepad 128,
aangeduid door een wit/rood kenteken.
Vraag 38 : Welke 2 buitenlandse plaatsen verbindt het Grote
Routepad 128 dat voorbij deze Poelbergmolen komt ?

Van hieruit je je een mooi uitzicht op het parcours dat je al afgelegd hebt .

Deze grot is het resultaat van gezamenlijk werk door de bewoners van
en rond de Poelberg.
Vraag 39 : Wanneer werd deze grot gebouwd ?

De Poelbergsite is nu een toeristisch infopunt , cafetaria met mooi
terras en speelpleintje.
Vraag 40 : Welke 2 functies had deze locatie oorspronkelijk ?

We fietsen voorbij een B&B “ de Mankemerrie “ en komen zo bij

“De Kam” is de naam voor dit klein natuurgebied .
Vraag 41 : Naar welk diertje verwijst de naam van dit
natuurgebied ?

Op het Rameplein fietsen we voorbij B&B Het Sleutelhuys

Tielt was in de Eerste Wereldoorlog de residentiestad van het
opperbevel van het Duitse leger en dit mooi herenhuis met
balkon was hun vergaderzaal . Hier werden de oorlogsplannen
van het Duitse leger besproken zoals voor het eerst het
gebruik van gas aan het front.
Vraag 42 : Wat is het bouwjaar van dit herenhuis ?

En zo zijn we nu terug heel dicht bij ons startpunt .Wij als Pasarteam hopen dat jullie
genoten hebben van deze gevarieerde fietstocht en graag tot een volgende activiteit .
www.pasar.be/tielt
info: pasartielt@hotmail.com

ANTWOORDFORMULIER FOTOZOEKTOCHT PASAR TIELT

Naam :
Adres :
E-mail :
Telefoon :
Leeftijd aanduiden aub. : 7 tot 18 jaar :
Antwoorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9 a.
9 b.
9 c.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

of ouder dan 18 jaar

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43. SCHIFTINGSVRAAG

:

Hoeveel Tieltse gezinnen zijn op 3 oktober 2022 lid van Pasar?
Graag ontvangen wij het antwoordformulier ten laatste 3 oktober 2022 :
Via E-mail : pasartielt@hotmail.com
Via Post : Pasar Tielt – Bruwaenestraat 1 C - 8700 Tielt

