Zoektocht Stedelijke Begraafplaats Tielt
De oplossingen kunnen hoofdzakelijk gevonden worden op het oudste deel van de
begraafplaats. Kijk echter ook eens rond op het nieuwere deel.
Er zijn geen hulpmiddelen nodig om de antwoorden te vinden.
Tien graven vinden op het grote aantal graven zal het moeilijk maken om alles te
vinden. We schatten dat de helft van de antwoorden al goed zoekwerk is geweest
(1-4 antwoorden = goed, 5-8 antwoorden = zeer goed; 9-10 antwoorden =
onwaarschijnlijk goed). Per klasse zeker enkele prijzen uit onze publicaties of andere.
Enkele afspraken:
• Gelieve alle antwoorden in drukletters en duidelijk leesbaar te formuleren.
• De zoektocht bestaat uit 10 vragen.
• Alle antwoorden zijn terug te vinden op de begraafplaats van Tielt.
• Gelieve de begraafplaatsen te bewandelen met het nodige respect.
• De antwoorden dienen ons voor 25 september 2022.
• Je wedstrijdformulier insturen kan je
o via mail: paul.callens7@telenet.be
o met de post naar het adres: Paul Callens, Waterstraat18, 8740 Pittem/
• Deelname aan de wedstrijd is gratis.
• De auteur en de bestuursleden van FV Regio Tielt komen niet in aanmerking voor
prijzen.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
We wensen jullie veel zoektochtplezier,
Het bestuursorgaan van FV regio Tielt
Vraag 1: Op de begraafplaats staan verschillende kruisen. Bij welke groep mensen hoort
dit kruis?

Vraag 2: Op de begraafplaats ligt een leraar die omgekomen is bij een reddingspoging te
Anseremme in 1947. Wat is de derde voornaam van deze redder?
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Vraag 3: Wat is de familienaam van de moeder van de soldaat?

Vraag 4: Wat is het geboortejaar van de hier begraven Willy Holvoet?

Vraag 5: Welke beroepen horen bij dit graf?

Vraag 6: Wat is de familienaam van de vrouw die op de zerk staat?

Vraag 7: Wat is de naam van het kindje dat hier begraven ligt?
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Vraag 8: Op wiens graf komt, op de voorzijde, de tekst “Mi Lanct Na Di” voor?

Vraag 9: Hoeveel van deze zusters zijn overleden in 1988?

Vraag 10: Welke familie ligt hier begraven?

Schiftingsvraag voor het geval dit zou nodig zijn: We geven een collage van de eerste
zeven publicaties van 2022. Wat zie je speciaal op de kaft – Er zijn meerdere
mogelijkheden. Origineelste antwoord krijgt de voorkeur voor het opmaken van de
rangschikking bij een gelijk aantal juiste antwoorden.
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Antwoordformulier
Naam, adres, telefoon, mail :
Vraag
Antwoord op de vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Score

TOTAAL

Schiftingsvraag :

4

