
Zoek mee naar de 
Schat van Vlieg 

in het Pajottenland
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    Dit boekje is van: ............................

 

              www.schattenvanvlieg.be

www.schattenvanvliegpajotzenne.be

www.jeugdregiopajottenland.be

 
Jeugdregio Pajottenland

en ontdek 
of jij ruikt 
wat ik ruik

 
jeugdregiopajottenland



Hey, ik ben Stieg, de vriend van Vlieg.

Om een schatkist te vinden, 

moet je tijdens een wandelzoektocht

opdrachten uitvoeren. 

Zo kom je enkele cijfers te weten, 

die samen de code 

van de schatkist vormen.

      Hallo, Schatjes van Vlieg! 
Ik ben Mini Vlieg.

Ook de allerkleinsten (-5 jaar)
kunnen zoeken 

naar de schatkisten. 
Ik zorg ervoor 

dat de opdrachten 
   gemakkelijker zijn. 

Hallo schattenjagers! 
Ik ben Vlieg. 

Ik heb 6 schatkisten verstopt 
in het Pajottenland. 
Zoeken jullie mee?
En ruik jij wat ik ruik?
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Hoi, ik ben Stinkie.
Tijdens de zoektocht zorg ik voor 

extra spelletjes rond het thema ruiken.  
Je hoeft ze niet (allemaal) te doen, 
maar het zou natuurlijk wel fijn zijn. 

Zo beleef je een 
extra leuk geuravontuur !

          Dag, ik ben Marcel de mol.
            Ik wandel altijd heel voorzichtig 
             en kijk goed uit in het verkeer.
                  Auto's kunnen snel rijden 
                   of op kruispunten kan het 

              soms gevaarlijk zijn.
              Kijk jij ook 

               goed uit je doppen?

Grrr, rooaarr,
ik ben Leo.

Weet jij wat ik echt leuk vind?
Dat je respect hebt voor de natuur:
laat onderweg geen afval achter, 

blijf op de straten of paden, 
en stoor geen dieren. 

Laat ook de opdrachten hangen
die je onderweg tegenkomt. 

Zo beleven de schattenjagers na jou 
ook een leuke zoektocht!

Dank je wel!
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Scan deze QR-code en laat ons
weten wat je van de zoektocht vond. 

Alle tips zijn welkom!

Wat als je 
de schatkist

vindt?
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 Neem een stickervel uit de schatkist
 (1 vel per kind) en doe mee aan de wedstrijd. 

 
 
 

  Neem de stempel uit de schatkist en
zet een afdruk in het juiste vakje 

op je stempelkaart (zie achterkant van dit boekje)
 

 
 

   Kom met je stempelkaart naar de jeugddienst 
(adressen op pagina 7) en kies een cadeautje!

Heb je 3 verschillende stempels verzameld? 
Dan krijg je nog een extra gadget van Vlieg!

 

 
Open het slot van de schatkist met de code 

(3 of 4 cijfers) die je onderweg gevonden hebt.



 
 

      Na elke zoektocht neem je uit de schatkist 
     1 leuk stickervel* mee naar huis!

Zo duurt het plezier nog tot thuis verder.
 

 Op elk stickervel zit een unieke code verstopt. 
 Voer deze code in op www.schattenvanvlieg.be

of scan de QR-code op het stickervel.
Zo maak je kans op een familieweekend in Ieper! 

 
*Maximaal 1 stickervel per kind per zoektocht

Verzamel 
stickervellen en WIN!

Hoe meer schatten je zoekt, 

hoe meer codes je kan verzamelen

= meer kans om te winnen!
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Maak je een foto of filmpje
van jouw avonturen? Fijn!

 

Neem onderweg 
een foto van jouw 

favoriete plekje, of 
van iets wat (niet) lekker ruikt.
Maak een filmpje van hoe jij

een opdracht uitvoerde, 
neem een selfie, 

laat zien wat jij leuk vond, 
en deel het met iedereen!

 

Gebruik dan zeker
#schattenvanvlieg en

#jeugdregiopajottenland en
de tag @UiTmetVlieg

 

Vergeet je foto of filmpje 
ook niet door te sturen 

naar één van de jeugddiensten. 
De contactgegevens 

vind je op de pagina hiernaast.
 

Waarom? 
Zo maak je kans 

op een gratis ticket voor 
één van onze regionale activiteiten!
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Meer info over onze activiteiten vind je
op www.jeugdregiopajottenland.be.



 

HERNE
Dominicanessenklooster

H. Geeststraat 22-24, Herne
 

Meer info:
jeugd@herne.be

02 397 11 63
Gemeentehuis

Centrum 17
1540 Herne

LENNIK
gemeentehuis Lennik

Sint-Kwintens-Lennik 
 

Meer info:
vrije.tijd@lennik.be

02 531 02 33
Gemeentehuis

Markt 18
1750 Lennik

PEPINGEN
centrum Pepingen

 

Meer info:
vrijetijd@pepingen.be

02 383 14 33
Gemeentehuis

Ninoofsesteenweg 116
1670 Pepingen

GOOIK
Statieplein Oetingen

Kloosterstraat
 

Meer info:
jeugd@gooik.be

02 532 14 02
Paddenbroek

Paddenbroekstraat 12,
1755 Gooik

BEVER
Grote kamerkapel,  
Ghesuele 20, Bever

 

Meer info:
jeugd@bever-bievene.be

054 51 70 89
Gemeentehuis

Plaats 10
1547 Bever

GALMAARDEN
deelgemeente Tollembeek

 

Meer info:
jeugd@galmaarden.be

054 89 04 39
GC Baljuwhuis

Kammeersweg 2
1570 Galmaarden

     Waar kan je 
     schatkisten 
 gaan zoeken?

Komaan, we 'vliegen' erin...       3, 2, 1, ... START !

Ontbreekt er 
iets onderweg 

of bij de opdrachten? 
Meld het ons!
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Pepingen
Zoektocht:

 4,4 km
ca.  2 à 2,5 uur

 
 

 

                                        Mijn antwoord is:
Het eerste cijfer van de code van de schatkist is:

Startplaats: 
Gemeentehuis  

Ninoofsesteenweg 116
1670 Pepingen

 

Of volg deze wandelknooppunten:
richting Kamstraat-307-306-312-311-310-307-einde

Welke weg moet 
de tramreiziger volgen 

om de stinkende
boerentram 

te kunnen nemen?

Olala, 
de koeien hebben 

kaka gedaan 
naast de tramsporen. 
Hoeveel welriekende 

kaka's tel je?

OPDRACHT 1 
Tjoeke tjoeke TUUT

Zoek 
de geschilderde

Vliegen op de grond
en/of volg de pijlen 

van opdracht tot
opdracht

En we vliegen naar...
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Mm, dit ruikt 
zoooooooo 

lekker!!



                                        Mijn antwoord is:
Het tweede cijfer van de code van de schatkist is:

Welke geur kan je 
nergens aan linken?

1 =           4 =
2 =           5 =
3 =           6 =

OPDRACHT 2 
Typische geuren

 
Sommige plekken hebben specifieke

geuren. Het zou raar zijn om ze op een
andere plek te ruiken, niet?

 

Welke van deze geuren ruik je waar? 
Er blijft 1 geur over die je niet kan ruiken op

één van de afgebeelde plaatsen. 
Welk nummer heeft deze geur? 
Dit is het 2de cijfer van de code.
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   Mmmmm,
wat ruikt hier 

zo lekker?



                                        Mijn antwoord is:
Het derde cijfer van de code van de schatkist is:

OPDRACHT 3 
Geheimruikschrift

 

Knor, knor, 
hoeveel

varkenssnuiten
tel je op het

bord?

Wat lees je hier 
in geheimruikschrift?

Dan kom je het 3de cijfer
te weten.

Ik spreek soms in geheimruikschrift. Kan jij mijn
boodschap ontcijferen? Noteer hier je antwoord:
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                                        Mijn antwoord is:
Het vierde cijfer van de code van de schatkist is:

OPDRACHT 4
Bzzzz, bzzzzz !

 

 
Je bent nu in de geboorteboomgaard.
Een ideale plaats om te picknicken! 

Hier leven heel veel bijtjes. 
Ze hebben net honing gemaakt. 

Bzzz, bzzz, ruik jij het ook?

 

Welk potje 
ruikt naar honing? 

Welk cijfer staat op dit potje?

Mmm, 
lekkere zoete 

honing,  
ruik maar! 
Wat ruik je 

nog?

 

  De code van de schatkist is: 11 

! Enkel ruiken, niet proeven !



Gooik
Zoektocht:

4,1 km / 5,5 km
ca. 2 uur / 3 uur

 
 

 

OPDRACHT 1 
Hak, Hak, Hak, verbind de juiste kak!

Startplaats: 
Statieplein Oetingen,

Wandelknooppunt 241, 
Kloosterstraat, Oetingen

 

Zoek 
de geschilderde

Vliegen op de grond
en volg de pijlen 
van opdracht tot

opdracht

                                        Mijn antwoord is:
Het eerste cijfer van de code van de schatkist is:

Of volg deze wandelknooppunten:
parcours 4,1km: 241-239-244-638-248-242-239

parcours 5,5 km: 241-239-244-638-248-245-242-239

Kaka kan je ruiken, 
maar kan je de kaka ook
linken met de eigenaar?

Link ze goed, dan weet je
wie er kaka doet.

 
De juiste drol 

speelt dus een rol!

En we vliegen naar...
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                                        Mijn antwoord is:
Het tweede cijfer van de code van de schatkist is:

Laat je eens gaan en laat je 
bekoren door onze geurtoren. 

Alle planten en kruiden in 
deze toren hebben een geur. 
Welke vind jij lekker ruiken? 

OPDRACHT 2
Geurtoren

Ruiken mag,
eten best niet. 
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                                        Mijn antwoord is:
Het derde cijfer van de code van de schatkist is:

OPDRACHT 3
Ruiken maar!
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Steek je neus niet in 

andermans zaken 

maar wel in deze 

geurdoos!

Kan je raden wat je
ruikt? Wel, dan zal

je ook het juiste
nummer vinden. 



                                        Mijn antwoord is:
Het vierde cijfer van de code van de schatkist is:

  De code van de schatkist is: 

zin om NOG een schat te zoeken In Gooik? 
    DE HEEMKUNDIGE KRING HEEFT OOK EEN SCHAT VERSTOPT.

Alle info op www.heemkunde-gooik.be

Cadeautje kan je in Gooik 
afhalen op de dienst 

Toerisme: Paddenbroek, 
Paddenbroekstraat 12, 

1755 Gooik
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De bakker, één van de
meest geurige plekken om
rond te vliegen. Weet jij

wat je allemaal bij de
bakker kan vinden?

OPDRACHT 4
Geurig beroep



Lennik
Zoektocht:

2,2 km/4,5 km
ca. 1,5 uur/2,5 uur

 
 
 

 

                                        Mijn antwoord is:
Het eerste cijfer van de code van de schatkist is:

Of volg deze wandelknooppunten: 
parcours 2,2 km: 1 - 141 - 133 - 132 - 131 - 119 - 120

parcours 4,5 km: 1 - 141 - 133 - 132 - 119 - 102 - 103 - 
 

Startplaats: 
Gemeentehuis Lennik

Markt 18
1750 Lennik

 

OPDRACHT 1 
Reukmemory!

Zoek 
de geschilderde Vliegen

(groene vliegen voor de korte
route en gele vliegen voor de
lange route) op de grond en

volg de pijlen 
van opdracht tot opdracht

En we vliegen naar...

16

De code van
mijn eerste
kist is 5634

Elk  fruit heeft zijn
eigen geur. Kan jij

het juiste fruit
linken aan de
juiste geur?

Leg de kaartjes 
op de grond  met het 

fruit naar boven. 
Neem elk een potje en ruik
eraan. Kan jij de geur linken

aan het juiste fruit?

Zoek de geur van 
 citroen. Het cijfer
onderaan dit potje
is je eerste cijfer.



OPDRACHT 2 
Van wie is deze neus?

                                        Mijn antwoord is:
Het tweede cijfer van de code van de schatkist is:

Hallo lieve schatzoekers!
Ga je samen met mij mee

op zoek naar de juiste
dierenneus?

Geef de dieren hun neus
terug. Plak de juiste neus

bij het juiste dier.
 

Op de achterkant van de
papieren staat ergens een

cijfer. Dit is je tweede
cijfer.

Puzzel de verschillende
neuzen weer samen. Kan

je de neus ook bij het
juiste dier plaatsen?

Op één van de puzzels staat een
cijfer. Dit is je tweede cijfer.

De code van
mijn tweede
kist is 9876
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                                        Mijn antwoord is:
Het derde cijfer van de code van de schatkist is:

Eén iemand doet de blinddoek om. De
persoon met blinddoek kiest hoeveel
voorwerpen hij wil ruiken. Kan je na

het ruiken alle voorwerpen eruit halen
en op volgorde zetten dat je ze

geroken hebt?

OPDRACHT 3
Onthoud de juiste geur! 

Eén iemand van de groep
doet een blinddoek om. De

anderen laten een voorwerp
ruiken. De persoon doet
zijn/haar blinddoek af en

probeert aan te duiden welk
voorwerp hij/zij geroken

heeft.

Maak het wat
moeilijker. Laat

twee dingen ruiken.
Kan jij de twee

voorwerpen eruit
halen, in de juiste

volgorde?

Wie kan er de
meeste geuren

onthouden?

De code van
mijn derde
kist is 4321

Het derde
cijfer staat
verstopt op

de box.18



OPDRACHT 4 
Ruik, herken en omschrijf
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                                        Mijn antwoord is:
Het vierde cijfer van de code van de schatkist is:

Neem een potje en ruik eraan.
Probeer eerst zelf te

ontdekken wat er in het potje
zit. Weet je wat erin zit?

Omschrijf dan de geur aan de
andere schatzoekers. Wie kan
er raden wat er in het potje zit
zonder er zelf aan te ruiken?

De code van
mijn vierde
kist is 1289

Tips:
- omschrijf waar je de

geur vaak ruikt
- omschrijf aan wat de
geur je doet denken

- is het een aangename
geur of niet

- ...
Op één van de potjes

staat een kruisje. Raad

wat er in het potje zit en

tel dan de letters van het

woord. Het aantal letters

van dat woord is je vierde

cijfer.

  De code van de schatkist is: 



Galmaarden
Zoektocht:

4,9km
1,5 uur

 

 

OPDRACHT 1
Speurneuzen

 

 

                                        Mijn antwoord is:
Het eerste cijfer van de code van de schatkist is:

Zoek 
de geschilderde

Vliegen op de grond
en volg de pijlen 
van opdracht tot

opdracht

Of volg deze wandelknooppunten: 
601 - 602 - 608 - 600 - 601

Startplaats: 
 Parking Tollembeek,

Hernestraat 6. 
Richting bushokje,

knooppunt 601

En we vliegen naar...
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Ruik aan alle potjes. 
Herken je alle geuren van

de kruiden? 

Het potje met het
sterkst ruikende

kruid is het eerste
cijfer dat je nodig

hebt. 



                                        Mijn antwoord is:
Het tweede cijfer van de code van de schatkist is:

 

In de potjes zitten verschillende
geuren, kan jij ze benoemen? 
Er zijn ook 2 dezelfde geuren. 

Ruik jij welke? 

OPDRACHT 2
Geurmemory
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Tel de cijfers op 
van de 2 potjes 

die hetzelfde ruiken 
voor je 2de cijfer.



                                        Mijn antwoord is:
Het derde cijfer van de code van de schatkist is:

  De code van de schatkist is: 

OPDRACHT 3
Dierengeurtjes 
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Kan je de dieren
verbinden met de juiste
geur? Je hebt het cijfer
nodig van het dier dat

overblijft.

Haal de stinkers
uit het rijtje en tel
de cijfers op. Dit
cijfer heb je als
laatste nodig



teek 
a look!

Is je drinkbus

leeg? Bel gerust

ergens aan!

Veel mensen zullenmet plezier je fles bijvullen!
 

Teken kruipen graag in
warme, vochtige plekjes.
Oksels, knieholte, lies...
Controleer even of je

geen teek meegebracht
hebt na je zoektocht.

Nuttige tips voor onderweg

Zorg dat je

genoeg

zonnecrème

smeert! 
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Anders wordje zo rood als een kreeft!

Wij nemen eenpicknick mee vooronderweg!



Herne

 

Zoektocht:
5,5 km

2,5 à 3 uur
 
 
 

OPDRACHT 1 
Een waaier van geuren 

Zoek 
de geschilderde

Vliegen op de grond
en volg de pijlen 
van opdracht tot

opdracht.

Startplaats: 
Dominicanessen-

klooster, 
H. Geeststraat 22-24

1540 Herne

En we vliegen naar...

Of volg deze wandelknooppunten: 421 - 420 - 416 - 415 -411 -410 421
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Er zijn 3 waaiers.  
 

Waai met elke waaier
voor je neus en ruik!

Met welke waaier hou je
in de zomer de                    

bij je weg?

 

                                        Mijn antwoord is:
Het eerste cijfer van de code van de schatkist is:

Ola, wat
riekekik

hier?

 



                                        Mijn antwoord is:
Het tweede cijfer van de code van de schatkist is:

Herken jij de 
neuzen van de 

5 dieren? 
 Oepsie, 

er zijn 2 neuzen 
die niet bij elkaar 

passen.

OPDRACHT 2
Van wie is deze neus?
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Wow!
 Sommige dieren hebben

toch echt wel 
vreemde neuzen. 

Herken jij ze?
 



                                        Mijn antwoord is:
Het derde cijfer van de code van de schatkist is:

OPDRACHT 3 
Wat ruik je en wat niet?

Spreekwoorden
 

 Er liggen 10 prentjes.
Wat kan je

NIET ruiken? 
Leg deze prentjes

apart en tel ze.  Zo vind
je het volgende cijfer.

 

Heel wat spreekwoorden
zijn verbonden 

met onze
Verbind het spreekwoord
met de juiste betekenis en
kom zo het volgende cijfer

te weten. 
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  De code van de schatkist is: 

OPDRACHT 4 
Ruiken maar!

Er zijn 3 vogelkastjes.  
Open elk vogelkastje en ruik 

aan elk geurpotje.
Herken jij alle geuren? 

 
In welk vogelkastje vind je de

geur van het bekende fruit 
met klokhuis? 

Jawadde dadde.
Mijn neus draait hier

op volle toeren.
 

                                        Mijn antwoord is:
Het vierde cijfer van de code van de schatkist is:
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Piep!



Bever
Zoektocht:

2,5 km of 5 km
2 - 2,5 uur

 
 
 

 

 Ruik aan alle potjes.Héérlijk, vind je niet?Alleen is er eentje dat watminder lekker ruikt... 

In het leven is niet 
alles rozengeur en

maneschijn. 
Soms zit er eens 

een geurtje aan...

OPDRACHT 1 
Rozengeur en euh...

Of volg de wandelknooppunten: start - 53 - 49 - 48 - 56- 55 - 54

Startplaats: 
Grote Kamerkapel

Ghesuele 20
1547 Bever

 

Zoek 
de geschilderde

Vliegen op de grond
of volg de pijlen 
van opdracht tot

opdracht

En we vliegen naar...

                                        Mijn antwoord is:
Het eerste cijfer van de code van de schatkist is:28

Herken je

alle geuren

in de potjes?
KNAP!

Het cijfer op dit

stinkpotje is 

je eerste cijfer 

van de geheime 

code!

............

............

............

............

............



                                        Mijn antwoord is:
Het tweede cijfer van de code van de schatkist is:

OPDRACHT 2
Voor echte 'speur-neuzen' 
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Welke weg leidt 
naar Pinokkio?  

Dit is 
je tweede cijfer 
van de geheime 

code!

P.
S.

: D
e 

ec
ht

e 
op

dr
ac

ht
 v

in
d 

je
 la

ng
s 

de
 ro

ut
e 



                                        Mijn antwoord is:
Het derde cijfer van de code van de schatkist is:

  De code van de schatkist is: 

OPDRACHT 3 
Stinkertjes
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Oh, je dacht dat
 je het ergste al
geroken had?

Ruik aan alle potjes. Bah, supervies, vind je niet?Gelukkig is er eentje met een lekkere geur... 

Het cijfer op dit potje 

is je derde cijfer 

van de geheime 

code!

Herken je hier

ook alle geuren

in de potjes?

BAH!

............

............

............

............

............
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Meer info?
Bezoek www.huisvanhetkindpajottenland.be of check 

www.facebook.com/huisvanhetkindpajottenland

 

Rayan, Lies en Tom missen
hun neus. Teken jij een
nieuwe neus voor hen? 



 
 
 
 

 
 
 

...
 
 

 
 
 

Ontdek samen met Vlieg
ook tal van leuke
erfgoedweetjes

 tijdens onze zoektochten 
in het Pajottenland. 
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Bovendien krijg je na iedere zoektocht een leuk aandenken! 
 



Volzet!
 

inschrijven via www.jeugdregiopajottenland.be 33



Alles nog eens 
op een rijtje...

                       Hoe kan je 
                            deelnemen?

 

MAAK JE KEUZE !
Kies een gemeente uit waar je de zoektocht wil doen:
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen.

Kijk goed na waar de exacte startplaats is. 

TOT SLOT...
  Ga met je stempelkaart tijdens de openingsuren 

langs bij de gemeente waar je de zoektocht gedaan hebt. 
De adressen vind je op pagina 7. 

Je krijgt dan een geschenkje omdat jij zo een goede speurneus bent!

OP SCHATTENJACHT 
          Trek je wandelschoenen aan en ga naar de startplaats. 

       Volg de vliegen en/of de pijlen op de grond.
        Voer onderweg de opdrachten uit en ontdek de code.

         Neem foto's of maak een filmpje en stuur ze ons door. 

IK GA OP STAP EN NEEM MEE...
dit boekje (1 per kind), balpen, 

een fototoestel of smartphone, aangepaste kledij,
voldoende water en eventueel een picknick.

EINDELIJK, DE SCHATKIST !
Heb je de schatkist op het einde van de zoektocht gevonden? 

Open het slot met de code en zet een stempel op je stempelkaart. 
Neem 1 stickervel mee: zo kan je deelnemen aan de wedstrijd!
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Nog andere zoektochten doen? Herhaal vanaf stap 1.
Heb je 3 zoektochten gedaan, dan krijg je nog een extra geschenkje!

1

2

3

4

5



1.613 deelnemers
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Dit was Schatten van Vlieg 2021



                                      Heb je een schatkist gevonden? 
                                    Neem er dan een leuke selfie mee 

                                 en stuur hem door naar jouw jeugddienst!
 

                Ga nadien met je stempelkaart langs bij de gemeente 
(adressen: zie p. 7) en kies een leuk geschenkje. 

 

Heb je minstens 3 schatkisten gevonden? 
Wauw, dan krijg je nog een extra geschenkje!

Ik heb minstens 3 schatkisten gevonden en een extra geschenkje ontvangen: 

STEMPELKAART
van: ...........................................................

Ik heb een schatkist gevonden en krijg een geschenkje in:

Bever

Zet in deze vakjes een afdruk van de stempel die je vindt in de schatkist
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