
SCHATTEN
VAN

VLIEG
LUMMEN

LUMENNEKE DE SCHATKIST 
HELP JIJ HET 

VAN VLIEG ZOEKEN? 

DOMEIN DUIZENDJARIGE EIK
DIKKE EIKSTRAAT,3560 LUMMEN

1 JULI 
-

0 - 3
JAAR

4 - 12
JAAR

31
AUG.



Hallo, wij zijn vlieg en baby vlieg! We hebben voor
jullie een leuke zoektocht uitgewerkt voor Schatten

van Vlieg waar 'kijken' centraal staat . 
Wil jij ons helpen om deze schat te vinden? 

 
Op de volgende pagina vind je een uitgestippelde

route. Aan de hand van opdrachten kunnen jullie de
code verkrijgen die nodig is om de kist te openen. 
We hebben ook kleine tussenopdrachten voorzien

voor alle leeftijden. Baby vlieg heeft vragen 
opgesteld voor de kleinsten terwijl vlieg 

het iets moeilijker maakt.
 

Onderweg vinden jullie ook verschillende borden van
het belevingsbos van het Lumenneke. 

Deze opdrachten mogen jullie natuurlijk ook altijd 
uitvoeren voor extra plezier.

Succes en houd jullie OGEN goed open.

DOMEIN DUIZENDJARIGE EIK
DIKKE EIKSTRAAT,3560 LUMMEN

Ik ben baby
vlieg 

Ik ben vlieg 



PRAKTISCHE
REGELS

Ontbreekt er iets
onderweg of bij de 

opdrachten, laat het ons
weten.

De natuur te respecteren
Afval in de vuilbak te gooien
Alle gadgets te laten hangen
Coronaregels na te leven

Gelieve:

 
Gelieve 1 cadeautje 

per kind uit de 
Schatkist van Vlieg

te nemen.



CORONA
IS ER JAMMER GENOEG 

NOG STEEDS

Willen jullie a.u.b. de
regels volgen die op dit 
moment van toepassing

zijn? 
Handen goed te ontsmetten
Voldoende afstand te houden
Handen te wassen na afloop

Gelieve:

 



PLANNETJE



OPDRACHT 1
ZOEKEN, ZOEKEN, ZOEKEN

Zien jullie iets geel
in de boom hangen? 
Welk diertje vinden 

jullie hierop
terug?

Zien jullie iets hangen
in de boom? 

Welk nummertje vinden
jullie hierop terug?

VUL HIER HET CIJFER IN 



TUSSENOPDRACHT 1
WEGDROMEN

Zoek een leuk plekje,
leg je op je rug. Kijk naar 
de lucht, zijn er wolken? 

Zou jij daar willen 
wonen? Fantaseer 

    erop los.

Jullie mogen ook gaan 
liggen en genieten. 
Zien jullie figuren 

in de wolken? Of in 
de bomen?

WAT ZAGEN JULLIE IN DE FANTASIE
OF IN DE WOLKEN/BOMEN?



OPDRACHT 2
DUIZENDJARIGE EIK

Wie staat er in 
het blauwe huisje dat

aan de Duizendjarige Eik
hangt? 

Sinds wanneer is de 
Duizendjarige Eik een 
beschermd monument? 

Tip: kijk goed rond.
Vul het derde cijfer

van dit getal in.

VUL HIER HET CIJFER IN 



OPDRACHT 3

Wandel naar het antwoord van dit raadsel. Daar
vind je het volgende cijfer 

Antwoord = Roze gemarkeerd

KRUISWOORDRAADSEL

VUL HIER HET CIJFER IN 

Dit cijfer vind 
je aan het

antwoord van dit
raadsel



IK ZIE, IK ZIE ... 

Durf je mee naar boven? 
Zie jij leuke boerderijdiertjes?

Mooie vogels? 
Wat vind jij het mooiste?

Probeer eens uit te 
zoeken in welke richting 

jullie huis zich bevindt
van hierboven.

TUSSENOPDRACHT 2

Op de locatie van opdracht 3



BIJENHOTEL

Kunnen jullie hier
5 beestjes vinden? 

Tellen maar!

Wist je dat er 
1 miljoen verschillende
insecten op de wereld

zijn? Kan jij er 10
opnoemen?

HOEVEEL HEB JE ER
GEVONDEN?

TUSSENOPDRACHT 3



DIERTJES

Kennen jullie alle 
beestjes die zijn afgebeeld

op dit bord? Noem ze 
maar op. 

Kunnen jullie deze 
diertjes natekenen? Pak een

stok en teken maar op
de grond. 

TUSSENOPDRACHT 4



FOTOKADER

Versier je met spullen
uit de natuur en 

neem met je gezin
een leuke foto in

deze kader. 

Ergens in de 
buurt van dit bord 

hangt een cijfer.
Kan jij het zien? 

Onthoud dit cijfer!

OPDRACHT 4



TOUW

Het is soms eng 
om niets te zien. Maar
als jullie willen mogen 

jullie proberen. bzzzz voor
jullie is gluren

toegestaan.

Lukt het jou om 
zonder te kijken van begin

tot einde te lopen? 

IS HET GELUKT?  

TUSSENOPDRACHT 5



BOOMPJES

Hebben jullie hier 
ook een boompje gepland?

Kunnen jullie deze 
nog vinden? Vind je een

boom die even groot
is als jou?

Zoek de zomereik,
tel het laatste getal 

van dit jaartal op met
het getal van het 

fotobord. Schrijf het 
totaal op.

VUL HIER HET CIJFER IN 

OPDRACHT 5

GPS:
Sla linksaf

bij de
zomereik



REBUS
TUSSENOPDRACHT 6

TIPS: = fles = otter = tulp = jas



CODE INGEVEN

Ben je ook zo benieuwd
wat er in de schat zit? 

Kijk maar snel! 

Geef hier de code in
en kijk wat er in

de schat zit. 

VUL HIER DE CODE IN 

EINDE

Denk eraan: alle
kindjes willen een

gadget, dus 1
cadeautje per kind

uit de kist aub.



Zin in meer Schatten van Vlieg in Lummen?
 Ook aan het Schulensmeer en aan de bibliotheek is een

schat van Vlieg verstopt! 
Alle info en alle opdrachtenboekjes:

https://www.lummen.be/sport-en-vrije-
tijd/jeugd/schatten-van-vlieg

 
- 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 één van de locaties je 
3 deelnameformulieren in voor een leuke gadget!

(Zolang de voorraad strekt.)

FAN VAN DEZE ZOEKTOCHT?
IN LUMMEN ZIJN ER NOG 2

SCHATTEN VAN VLIEG
VERSTOPT



BEDANKT VOOR
JULLIE 

DEELNAME!



Dienst vrije tijd
 GCOC Oosterhof

Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen

Telefoon: 013 390 515
E-mail: vrijetijd@lummen.be


