PASAR TIELT
GEZINSVRIENDELIJKE FOTOZOEKTOCHT MET DE FIETS

Ontdek of herontdek de mooiste landschappen van Tielt, bekijk enkele
monumenten op een andere manier en maak kennis met een aantal bekende
Tieltenaren.
Iedere deelnemer groot of klein maakt kans op een cadeaubon van de Stad
Tielt. Deze zijn inwisselbaar bij meer dan 60 Tieltse handelaars.
Totale waarde van de prijzenpot: € 300.

ONZE SPONSORS

ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN

Gezinsvriendelijke fotozoektocht van ongeveer 30 km via fietsknooppunten.
Ideaal voor de eigen bubbel en met alle respect voor geldende coronarichtlijnen.
Gratis deelname voor iedereen. Meerdere formulieren per gezin mogelijk.
Startplaats : Markt - 8700 Tielt ( knooppunt 48)
Periode : 1 juni tot 3 oktober 2021
Deelnameformulieren :
Of downloaden via link : www.pasar.be/Tielt
Of aanvragen via E-mail bij pasartielt@hotmail.com
Of beschikbaar bij :
° Tielt : Brasserie Den Arend - Markt
Stadhuis gedurende openingsuren
Bibliotheek gedurende openingsuren
° Aarsele : Bakkerij Dries – Jules van Ooststraat 6
° Kanegem : Bakkerij Sint Bavo – Kanegem-Dorp 16
° Schuiferskapelle : Café ’t Een en ‘t Ander – Schuiferskapelle-Dorp 3
° pasartielt@hotmail.com
° www.pasar.be/Tielt
Antwoordformulieren terugsturen voor 4 oktober 2021 naar
E-mail : pasartielt@hotmail.com
Postadres : Pasar Tielt – Bruwaenestraat 1C – 8700 Tielt
Iedere deelnemer vanaf 7 jaar heeft recht op een antwoordformulier .

Een onschuldige kinderhand zal uit de correcte antwoorden de winnaars
kiezen en iedere winnaar wordt persoonlijk verwittigd vóór 31 oktober
2021.

PARCOURS FOTOZOEKTOCHT
Startplaats : Halletoren Markt 8700 Tielt - Knooppunt 48 en daarna
volgende fietsknooppunten volgen :
32 – 52 – 9 - 50 - 55 - 53 - 62 – 69 - 67 - 64 - 77 - 45 - 82 - 42 – 56 - 4648
Uiteraard is het ook mogelijk om aan het even welk knooppunt te
starten zolang het volledig traject maar gefietst wordt .

Schuiferskapelle

Kanegem

Tielt
Aarsele

Poelberg

TIP

bekijk ook de infoborden bij de
gefotografeerde onderwerpen voor het vinden van de
juiste antwoorden .

Het belfort van Tielt siert de markt sedert 1275 en is samen met
andere belforten Unesco werelderfgoed. Dit belfort heeft bovendien
een unieke du Mery beiaard.
Vraag 1: Hoeveel klokken heeft deze beiaard ?

Deze Tieltse barbier Olivier de Neckere, bijgenaamd Olivier de Duivel ,
werd rond 1434 in Tielt geboren en werd raadgever en vertrouweling
van de Franse koning Lodewijk XI , ook gekend als de spinnenkoning.
Na de dood van zijn koning viel Olivier in ongenade en werd hij
opgeknoopt . Dit beeld is een eerbetoon aan onze Tieltenaar en zit
vol symboliek .
Vraag 2 : Welk diertje of insect liet zijn sporen na op het lichaam van
Olivier de Duivel ?

Ook Tielt kende een verhaal van heksenvervolging. Zo werd
Tanneken Sconyncx valselijk beschuldigd van hekserij en belandde
hier in de gevangenis tussen de ratten.
Vraag 3 : Hoeveel ratten zie je op en dichtbij haar standbeeld ?

Waar nu het stadhuis staat, was vroeger een hospitaal en gastenhuis
beheerd door een kloosterorde . Ook de naam van het dichtbij
gelegen pleintje naast de doorgang aan het stadhuis verwijst naar
deze kloosterorde.
Vraag 4 : Wat is de naam van deze kloosterorde ?
Op verschillende plaatsen op en rond het stadhuis vind je het
wapenschild van Tielt terug .
Vraag 5 : Uit welke voorwerpen bestaat het wapenschild en hoeveel
tel je er ?

Het verhaal rond deze Baljuw Spierinck ligt aan de oorsprong van de
volksgezegde “ Hij komt van Kanegem en weet van niets”.
Vraag 6 : Welk oud volksspel of sport was hij aan het oefenen toen hij naar
zijn hart greep en dood neerviel ?

We starten nu onze tocht en klimmen de Nieuwstraat omhoog. Hier
zien we dit mooi herenhuis met deze balkon. Tielt was in de Eerste
Wereldoorlog de residentiestad van het opperbevel van het Duitse
leger en in dit huis was hun vergaderzaal waar de oorlogsplannen
besproken werden zoals voor het eerst het inzetten van gas aan het
front.
Vraag 7 : Wat is het bouwjaar van dit huis ?

Juist voor de spoorwegtunnel kom je voorbij een
klein natuurreservaat “ De Kam “.
Vraag 8 : Naar welk diertje verwijst de naam van
dit natuurgebied ?

Na een stevige klim komen we bij de Poelbergsite. Dit
was vroeger een klooster met kapel en kleuter- en
lagere school. Hierbij moeten jullie zich voorstellen dat
jongens en meisjes op de speelplaats gescheiden
werden door een hek. Nu kun je hier genieten van een
prachtig uitzicht en een picknick terwijl de kinderen
de speelweide verkennen .
Vraag 9 : Op welke hoogte bevinden wij ons hier ?

.
Deze grot is het resultaat van gezamenlijk werk door de
bewoners van en rond de Poelberg.
Vraag 10 : Wanneer werd deze grot gebouwd ?

Het landschap van Tielt en omgeving wordt gekenmerkt
door zijn vele molens. In deze gerestaureerde en
beschermde molen wordt nog regelmatig graan gemalen
op zondagnamiddag.
Vraag 11 : Wat is het bouwjaar van deze molen ?
a) 17de eeuw b) 18de eeuw of c) 19de eeuw

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 bovendien komt hier ook een Grote
Route pad, aangeduid door een wit/rood kenteken,
voorbij .
Vraag 12 : Welke 2 buitenlandse steden verbindt het
Grote Routepad dat voorbij de Poelbergmolen komt .

Zo komen we bij de ingangsdreef van de
Meikensbossen. De aanzienlijke uitbreiding van dit
bosgebied kwam tot stand dank zij het Agentschap van
Natuur en Bos en de plaatselijke natuurvereniging de
Torenvalk. Tussen 2000 en 2010 werd hier 46 hectare
grond aangekocht voor bebossing .
Vraag 13 : Met hoeveel voetbalvelden komt deze
bosuitbreiding ongeveer overeen ?

Ook kapelletjes allerhande sieren het Tieltse
landschap. Tijdens een pittige klim naar ’t Hooge
in Aarsele zien we deze kapel O.L.Vrouw van
Nood die gerenoveerd werd in 1933.
Vraag 14 : Wat is het oorspronkelijke bouwjaar
van deze kapel ?

Na het oversteken van een drukke weg Tielt-Deinze
naderen we de dorpskern van Aarsele. We rijden
voorbij dit oud stijlvol herenhuis .
Vraag 15 : Wat is de naam van dit huis ?

Deze kerk domineert het dorpsplein van Aarsele.
Vraag 16 : Wat is de naam van deze kerk ?
Rond de kerk zien we een 3 tal oorlogsmonumenten.
Vraag 17 : In welk jaar vielen hier de meeste slachtoffers?

Deze oude veevoedertoren in het centrum van
Aarsele is een baken in het landschap rondom.
Vraag 18 : Hoe hoog is deze veevoedertoren.
a) 30 m b) 35 m of c) 42 m.

Tielt en zijn omgeving is heel landelijk en
landbouwactiviteiten zijn daarom heel belangrijk zoals in
dit kippenbedrijf.
Vraag 19 : Hoeveel uur heeft een kip ongeveer nodig om
een ei te leggen ?

Nu krijgen we zicht op de Mevrouwmolen en fietsen
we tussen de rozenstruiken naar de dorpskern van
Kanegem, het geboortedorp van Briek Schotte. Met dit
standbeeld wordt hulde gebracht aan hun Flandrien .
Vraag 20 : Met welk rugnummer won Briek de Ronde
van Vlaanderen ?
Briek had de reputatie dat hij grote sprongen vooruit
maakte en zijn concurrenten ver achter zich liet.
Vraag 21a : Welk diertje staat hiervoor symbool bij dit
standbeeld ?

Ook de St. Bavo kerk van Kanegem merk je van ver en wordt
daarom in de volksmond “ de Kathedraal van te lande” genoemd .
De eerste kerk die hier ongeveer een 1000 jaar geleden gebouwd
werd, kwam tot stand door monniken uit Gent .
Vraag 21b: tot welke abdij behoorden deze monniken?

Jullie hebben het al gezien onderweg . Kanegem doet zijn titel van
Bloemendorp alle eer aan. In de zomer bloeien hier ongeveer 10.000
rozenstruiken. Zo won Kanegem verscheidene nationale en
internationale prijzen .
Vraag 22 : In welk jaar won Kanegem de internationale prijs “
Entente Florale “

We fietsen knooppunt 45 voorbij en zijn op weg naar
Schuiferskapelle. Langs deze weg zien we een typische oude
ingang van een boerderij : een kapelletje met 2 bomen aan
beide zijden .
Vraag 23 : Welk huisnummer hoort bij deze boerderij ?

We genieten even van het uitzicht op de romp van de
Kapellemolen en komen zo aan het begin van de Biermanstraat
in de Dorpskern van Schuiferskapelle .
Vraag 24 : Bierman was geen brouwer maar wie was hij
werkelijk ?

De kerk van Schuiferskapelle is versierd met een
aantal gelijkaardige panelen.

Vraag 25 : Hoeveel dergelijke afbeeldingen zijn er
aangebracht op deze kerk?

Eens knooppunt 56 voorbij naderen we ons startpunt maar
niet zonder een pittige klim naar het Hoogserlei want de
slogan van Tielt is niet voor niets “ Stad op de Hoogte”.
We merken hier ook een boerderij op met infobord.
Vraag 26 : Waar haalt deze boerderij voor een groot deel
haar energie ?

Aan het St.Andriesziekenhuis komen we volop in het
centrum van Tielt en hier zien we een bijzondere gevel
met verschillende gebeeldhouwde kopjes . Dit was hier
vroeger een cinema en later een fuifzaal .
Vraag 27 : Wat is de naam van de zaak die hier nu
gevestigd is?

We fietsen voorbij de St. Pieterskerk en het loont zeker de moeite om binnen eens preekstoel,
glasramen en orgel te bezichtigen . Verderop is ons startpunt in zicht maar niet zonder nog een
laatste keer stil te staan bij de Stanislaspoort.

Tielt heeft een 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 Maczek.

Vraag 28 : Hoeveel Poolse soldaten gaven hun leven
voor de bevrijding van Tielt?

En zo komen we terug bij ons startpunt.

Wij als Pasar team hopen dat jullie ervan genoten hebben en graag tot bij
een volgende activiteit.

www.pasar.be/tielt
pasartielt@hotmail.com

ANTWOORDFORMULIER FOTOZOEKTOCHT PASAR TIELT
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Graag ontvangen wij het antwoordformulier ten laatste 4 oktober 2021 voor middernacht :
Via E-mail : pasartielt@hotmail.com
Via Post : PASAR TIELT – Bruwaenestraat 1C – 8700 Tielt

