
Bibliotheek Lummen 

Groenstraat 42, Lummen 

Vlieg heeft een schat verstopt aan de bibliotheek! 

Kom jij hem zoeken? 

 

Je vindt de schat door 7 vragen rondom de bibliotheek 

te zoeken en op te lossen. Schrijf de antwoorden op de 

vragen in het kruiswoordraadsel. 

De oplossing van het kruiswoordraadsel wijst je verder 

de weg naar de schat.  

SCHATTEN VAN 

VLIEG 

BIBLIOTHEEK 

TIPS:  

 Ook aan het Schulensmeer en het domein van de Duizendjarige Eik ligt een Schat 

van Vlieg verstopt. Alle locaties liggen langs het parcours van de nieuwe           

Lummenekes fietsroute.  

 Post een leuke foto van jullie zoektocht op Facebook of Instagram met de hashtag 

#schattenvanvlieglummen 

 Heb je alle Schatten van Vlieg in Lummen gevonden? Wissel op een van de        

locaties je 3 deelnameformulieren in voor een leuke gadget! (Zolang de voorraad 

strekt.)  
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Schrijf de antwoorden op de juiste plaats in het                     

kruiswoordraadsel! 

Schrijf de letters uit de gekleurde vakjes hieronder over.  

De tip die verschijnt, wijst je de weg naar de schat. 
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