
B���� ��� 	� 
��������� 

E� ��� ��	��� 

 
Beste meisjes en jongens, 
 
 
 
Met deze brief willen wij jou uitnodigen naar de speciale voca van 
woensdag 5 oktober. 
 
Onder de titel “Samen vinden we de schat” zullen we jou laten 
kennismaken met het bruisende parochieleven in onze kerkplek 
Wachtebeke.  
Dat gebeurt in de vorm van een heuse schattenjacht !  
 
Alle vormelingen zijn verwacht op deze namiddag, want alleen 
samen kunnen we de schat vinden. Alleen met een goede reden 
en als je vooraf verwittigt, kan je afwezig zijn. 
 
De schattenjacht start op een geheime plaats. Je kan die vinden, 
met een beetje creativiteit en gezond verstand. De schatkaart die 
je bij deze brief vindt, zet jou alvast op weg. Ontcijfer de instruc-
ties op de kaart, en je weet waar je moet zijn. We verwachten je 
om 14u.  
Om 17u. eindigt het avontuur (op ongeveer dezelfde locatie). 
 
Bij deze brief vind je ook een parel. Deze parel bevat een belang-
rijke aanwijzing voor het ontcijferen van de schatkaart. Daarna 
bewaar je hem in je schatkistje in je geloofsdoos. 
 
Het Catharinaverhaal gaat over de patroonheilige van de kerk van 
Wachtebeke, Sint-Catharina.  Je komt er te weten waarom zij hei-
lig is geworden. Lees het aandachtig ! Het kan je helpen bij het 
ontcijferen van de schatkaart ! 
 
Wat moet je ZEKER meebrengen ? 
 
Je goed humeur en een frisse speurneus.  
Eventueel een regenjasje. 
Je zwarte catechesezak met daarin 
een potlood of pen, je kleine schatkistje 
en (indien gewenst) een vieruurtje. 
 
 
Je hebt niets anders nodig. 
  
  
Je bent verwacht !    
De catechisten. 
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Deze straat draagt  
de naam van deze dame 
 

  Op deze plaats kan je de doden bezoeken 
 
 

 
Vervang deze parel door het symbool 
dat op de echte parel staat 
 

       
      Vertrekpunt van de schattenjacht 

Vertrekpunt schattenjachtVertrekpunt schattenjachtVertrekpunt schattenjachtVertrekpunt schattenjacht    

 
 
 
 

LegendeLegendeLegendeLegende                        
    
Bos 
 

 
Straten met bloemennaam 
 

   +    Kerkgebouw 
   
       
      Straat 
 
     (voormalige) Spoorweg 


