FOTOZOEKTOCHT MEI 2022
Zoek je weg aan de hand van de foto's die je onderweg tegenkomt.
Bij enkele foto's zal je ook een vraag moeten beantwoorden.
Noteer het antwoord telkens in het rooster bij de vraag
en gebruik de letters uit de vakjes met een cijfertje om het
antwoord op de laatste bladzijde in te vullen.

We vertrekken op de Markt van Tielt.
Zoek de miniatuurhallentoren. Je staat nu met je rug naar de echte
Hallentoren. Ga hier onder de poort door, richting bibliotheek en
Alexianenplein.
Het plein draait rechts weg, volg het en steek over. Je komt bij de tank
uit de tweede wereldoorlog.
Uit welk land komt deze tank?
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We vervolgen onze weg en wandelen langs een hele rij Europese vlaggen.
Misschien herken je er wel enkele?
Steek het kruispunt over en stap verder langs het fiets- en voetgangerswegje.
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Op het einde van dit wegje komt je voorbij sporthal De Ponte.
Net voorbij de grote graffiti-tekening neem je het kleine wegje links.

In welk jaartal werd deze tekening gemaakt?
Tel deze 4 getallen bij elkaar:
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Je komt op de sportterreinen verschillende fitnessbordjes tegen. Wie durft
zijn vriend of familie uit te dagen?
Stap dit wegje naar beneden tot je bij twee lange banken komt.
Aan deze banken ga je linksaf.

Stap verder tot het einde van de parking.
Wie kan op de witte lijn stappen
zonder het asfalt te raken?
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Stap aan de rotonde terug op het voetpad, aan de linkerkant van de weg.
Steek over op het zebrapad en blijf rechtdoor stappen, het rode fietspad
ligt op je rechterkant.
Op het einde van het rode fietspad steek je de straat over en je blijft
rechtdoor gaan.

Nu moet je goed opletten: kan je deze wolf vinden? Bij welk huisnummer?
Maak nu het verschil tussen het laatste
cijfer en het eerste cijfer: dit vul je hier in.
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Op het einde van deze straat kom je aan het ziekenhuis. Steek hier de
straat over en ga naar de verkeerslichten aan je linkerkant om de
Ringlaan over te steken.
Volg nog even de grote weg rechtdoor en neem dan links het pad naar
de vijver toe.
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Wandel verder langs de vijver.
Op de splitsing net achter de vijver ga je rechtsaf.

Steek op het einde van dit pad de asfaltweg over en ga verder in de groenzone, de Finse Piste.

Ga over de houten brug en volg het pad verder.

We verlaten de groenzone langs deze uitgang met witte slagboom.
Ga hier linksaf.
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Net bij de uitgang van de groenzone vind je dit parkeerbord.
Welke voertuigen mogen hier, naast bromfietsen, ook nog parkeren?
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We vervolgen onze weg. Bij het T-kruispunt gaan we rechtsaf.
Op onze linkerhand zien we de Roemeense kerk.
Steek hier de straat over en neem het steegje net naast de kerk.

De Roemeense vlag gelijkt erg op de Belgische vlag.
Welke kleur is verschillend bij de Roemeense vlag en zie je dus niet
in de Belgische vlag?
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Stap deze straat tot het einde en draai links mee.
Op het einde van dit straatje sla je rechtsaf, richting winkelzone.
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Op de zijgevel hangt een bord met kledingmerken.
Welke namen hebben wij doorstreept?

25

27

15

24
Ga hier nog even rechtdoor en steek het zebrapad op je linkerhand over.
Steek de Ringlaan over bij de verkeerslichten.
We volgen de weg verder, stap in de richting van de veelkleurige vlaggen
van de kledingwinkel Bel & Bo, en draai links mee.
Ter hoogte van slagerij Gert steken we de straat over.
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Na het oversteken gaan we linksaf, en net voor het appartementsgebouw
nemen we het steegje rechts.

Tijd voor een rustpauze bij het speeltuintje?
Welke naam staat op de glijbaan?
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Ga het pleintje rond en verlaat het in de rechterbovenhoek.
Voorbij deze paaltjes ga je linksaf
en daarna direct terug rechts.
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We vervolgen onze weg. We stappen voorbij de colruyt, die op onze
linkerkant ligt.
Op dit zebrapad steken we over en vervolgen onze weg.

Op het einde van deze straat zie je een bakker. We nemen de straat rechts
van deze bakker. Dit is de Steenovenstraat.

Volg deze Steenovenstraat verder tot het kruispunt met de Sint-Michielstraat. Steek de beide straten over op het zebrapad.

We stappen verder rechts.
Ter hoogte van het Mariabeeld slaan we
linksaf.
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Op het einde van deze straat gaan we terug linksaf. We komen nu in
de Kortrijkstraat.
Wat is de naam van dit vastgoedkantoor?
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We stappen verder door deze straat.
In de gevel van dit oranje gebouw kan je een afbeelding vinden van
de vroegere eigenaar.
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Nog eventjes en we zijn terug bij ons startpunt.
Ga op het einde van de Kortrijkstraat rechtsaf.
De wandeling eindigt bij de Hallentoren.
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Gebruik nu de letters uit je antwoorden om de zin die we zoeken
in te vullen.

1

2

3

5

8

9

4

5

6

5

10 11 12 13 14

1 15 15 16 15 17 18

19

7

20 17

21

22 23 24 20 25 26 20 27

11

Vul hieronder je gegevens in zodat we je kunnen contacteren mocht je één
van de hoofprijzen gewonnen hebben, geschonken door onderstaande sponsors.
Elke deelnemer krijgt in de loop van de maand juni een kleine
attentie toegestuurd (1 attentie per gezin)
Naam:
Adres:
telefoon:
email:
aantal deelnemers:
volwassenen:
kinderen:
naam + leeftijd
naam + leeftijd
naam + leeftijd

lid gezinsbond?

ja

nee

lidnummer:

Je kan het ingevulde formulier inleveren of in de brievenbus deponeren
bij apotheek Wostyn (Markt 29 Tielt) en dit voor 2 juni 2022.
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