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

van Vlieg waar 'ruiken' 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 hou jullie NEUS klaar.

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

Gelieve:

 Gelieve 1 cadeautje 
per kind uit de 

Schatkist van Vlieg
te nemen.



PLANNETJE



LATEN WE BEGINNEN

Veel Plezier



TUSSENOPDRACHT 1
NATUUR

Laat jullie kleine 
neusjes ook eens goed 

werken. Ruiken jullie iets
anders? 

Zet jullie neus eens 
goed open. Wat ruiken

jullie in de open natuur? 

RUIKEN JULLIE ALLEMAAL IETS
ANDERS?



Hier staan 3 potjes met 
3 verschillende geuren. 

Welk cijfer staat er op het
potje met de geur van koffie?

OPDRACHT 1
WAT RUIK IK?

Ruiken jullie ook 
eens aan de potjes ? 
Herkennen jullie 

alle geuren? 
 

VUL HIER HET CIJFER IN 



WAT RUIKT LEKKER EN WAT
RUIKT VIES?

Zie jij bloemen staan? 
Welke bloemen ruiken het 

lekkerst? Welke bloem
vind jij het mooiste? 

Verzamel takjes, 
bladeren, bloemen en
wrijf hierover. Wat

ruikt lekker
en wat niet?

TUSSENOPDRACHT 2



OPDRACHT 2
NEUZEN, SNOEPEN, NEUZEN

Kunnen jullie 
met het puntje van de tong

jullie neus raken? 

Vanwaar zijn deze 
'snoepneuzen'' 

(ook cuberdons genoemd)
 afkomstig?

VUL HIER HET CIJFER IN DAT 
BIJ DE JUISTE STAD STAAT 



Ken je een koe?  
Een varken? Een kip? 

Kan jij ze na doen?
Hoe vind jij dat deze 

diertjes ruiken?

BABYVLIEG VRAAGT OF JE EEN FOTO WIL
MAKEN WAARIN JE GEZICHT AANTOONT WAT
JE VINDT VAN DE GEUR VAN DEZE DIERTJES.

TUSSENOPDRACHT 3
DIERTJES EN GEUREN

Diertjes en hun uitwerpselen.
De ene geur al sterker als de

andere, kan jij de juiste plaatjes 
bij elkaar verbinden? 



OPDRACHT 3

Antwoord = Roze gemarkeerd

KRUISWOORDRAADSEL

VUL HIER HET CIJFER IN 



RIJMEN

Vul aan:
Ik sniffel-snuffel op de grond

en kwispel als een 
....?

Zoek 3 woordjes die 
rijmen op:
- RUIKEN

- MEST

TUSSENOPDRACHT 4

BABYVLIEG VRAAGT OF JE HET
ANTWOORD HEBT GEVONDEN? 



SNUFFELEN

Ruik eens 
aan je mama of papa.

Hebben zij een 
parfum op? Vind je dat 
ze goed ruiken of niet?

Probeer de geurtjes eens
uit op jullie arm. Welk

vinden jullie het 
beste ruiken? 

TUSSENOPDRACHT 5



WOORDZOEKER
OPDRACHT 4

Zoek 4 woorden die te maken hebben
met huis, tuin, keuken.  

VAN DE 4 EERSTE LETTERS VAN DE
GEVONDEN WOORDEN KAN JE EEN CIJFER

MAKEN. VUL HIER IN



REBUS
TUSSENOPDRACHT 6

TIP: EMOTICON



SCHATTENJACHT

Als je wil dat er 
iets in de schat zit, moet je 

eerst iets heel belangrijks doen. 
Zoek een takje en doe een 

toverspreuk, vind jij 
een leuke spreuk?

Als we de kleintjes 
laten werken voor hun 

beloning, voor jullie ook een 
raadsel:

Het is groen en het 
rijdt? 

 

SCHRIJF HIER JE TOVERSPREUK

OPDRACHT 5

Oplossing: een Bromkommer

Wie wil iets
uit de schat? 



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 lachend kakske!

(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


