Beste Jetter,
Beste sympathisant,

Abrupt werd onze agenda compleet gewijzigd. De geplande concerten werden geannuleerd,
in ons Buurthuis weerklonk zelden zo weinig muziek en daarbovenop vloog de Jet-familie ieder
in eigen kot.
Om iedereen toch eens uit dat kot te krijgen, stelt Jet Tielt met veel enthousiasme haar
eigenste wandelzoektocht voor! Een ontspannende me-time, een uitje met het gezin of een
zeldzame samenkomst met medemuzikanten. Alles kan, maar we vragen met aandrang om de
geldende maatregelen omtrent de groepsgrootte te respecteren.
De wandeling start en eindigt ter hoogte van de Hallentoren op de markt en loopt parallel met
de welbekende Tieltse 'Steegjeswandeling 3'. Een plannetje kunt u verder in de bundel vinden.
Langs de route kunt u ook steeds de herkenbare plaatjes, bestaande uit een klavertje vier,
volgen.
Nu, enkel wandelen zou de dagelijkse sleur tijdens deze pandemie niet voldoende doorbreken.
Als extra uitdaging kunt u een lijst met 20 vragen, die chronologisch uw route kruisen,
oplossen.
Bovenop die 20 vragen passeert u eveneens 5 QR-codes, deze worden gekenmerkt door het
logo van onze vereniging.
Iedere QR-code bevat een extra vraag met telkens vier mogelijke oplossingen. Elke oplossing
wordt gelinkt aan een letter en met deze vijf letters kunt u uiteindelijk een woord vormen.
De antwoordfiches kunnen tot en met maandag 19 april (einde paasvakantie) ingestuurd
worden naar mathieu@jettielt.be. Op vrijdag 23 april zal de winnaar op onze sociale media te
zien zijn, alsook persoonlijk op de hoogte gebracht worden.
Graag willen we u nog attent maken om steeds de geldende coronamaatregelen te
respecteren. Vergeet zeker niet dat een deel van de route door de mondmaskerzone van Stad
Tielt loopt!
Genoten van deze wandeling?
Aarzel zeker niet om een knotsgekke foto online te zwieren, maar aarzel vooral niet om onze
vereniging ook te taggen in uw bericht via @jettielt of #jettielt.
Veel zoekplezier,
Jet Tielt
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Vragenlijst
1. Aan welke kerk kunt u het bord ‘MIJN GOD EN MIJN AL’ vinden?

2. Welke knooppuntroutes voor fietsers doorkruisen het Patersbos?

3. Hoeveel parkeerplaatsen bevat de parking van het Gildhof?

4. Welk huisnummer hoort samen met deze mozaïek?
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5. Naar welke windrichting wijst deze pijl?

6. Hoeveel is de som van de twee jaartallen op de watertoren?
Voor deze vraag wijkt u een honderdtal meter van de route af! Vanuit café ’t Pompierke ziet u
de toren staan, na de vraag maakt u rechtsomkeer en vervolgt u de tocht op het plannetje.

7. Wat is het huisnummer van deze oude molen?
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8. Welk telefoonnummer eindigend op 00 kunt u op deze cabine vinden?

9. Dankzij wie gebruikt u de zon wanneer u het wenst?

10. Welke praktijk oefent S. De Sutter uit?

11. Waarvoor kunt u de jeugddienst van Tielt nog bereiken naast breuk, vandalisme of ongeval?

12. Wanneer vindt de weekendviering in de kerk met dit venster plaats?
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13. Hoe heet de bushalte die stopt aan het rusthuis?

14. Welk woord ontbreekt op dit bordje?

15. Van welke organisatie is de QR-code die onze wandeling kruist?

16. Welke bezienswaardigheid werd in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Paola
ingehuldigd?

17. Wie was de oppercommandant van het vierde Duitse leger?

6

18. Hoeveel kost een Rochefort 10° in ‘De Kiste’?

19. Wat speelt er zich af op dit tafereel?

20. Van wiens hand is dit gedicht?
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Antwoordfiche
Groepsnaam:
Groepsleden:
Telefoonnummer:

Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10
Vraag 11
Vraag 12
Vraag 13
Vraag 14
Vraag 15
Vraag 16
Vraag 17
Vraag 18
Vraag 19
Vraag 20
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Letter QR 1

Letter QR 2

Letter QR 3

Oplossing QR

Schiftingsvraag: Hoeveel leden telt Jet Tielt vzw in haar totaliteit?

9

Letter QR 4

Letter QR 5

