
 

IN DROGENBOS, LINKEBEEK & SINT-GENESIUS-RODE

Schatten
 van Vlieg

Zoektochten 



 

Nee? Geen enkel probleem! Maak kennis met 
de leukste zoektochten die je al ooit hebt  
meegemaakt. 

Vlieg verstopt al vele jaren overal in Vlaanderen schatkisten en 
dit jaar ook in Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. 
Tijdens de schattenjacht ga je op verkenning doorheen deze 
wondermooie gemeenten, waarbij je start (en eindigt) aan onze 
gemeenschapscentra (GC de Muse en FeliXart in Drogenbos, 
GC de Moelie in Linkebeek en GC de Boesdaalhoeve in Sint-
Genesius-Rode). 

Een schattenjacht zonder schatkaart is natuurlijk geen échte 
schattenjacht! De schatkaarten met de te volgen route vind je in 
deze folder.
 
Deze tocht hoef je niet alleen te doen. Vlieg begeleidt je tijdens 
de schattenjacht en toont je de weg. Maar de schat krijg je niet 
zomaar cadeau. Onderweg geeft Vlieg je opdrachten, die je in dit 
foldertje terugvindt. Op de kaart worden de plaatsen waar je een 
opdracht moet uitvoeren aangeduid met .

Heb je een opdracht goed uitgevoerd, dan krijg je van Vlieg als tip 
een cijfer. Deze cijfers heb je nodig om de verstopplaats van de schat 
én de code van het slot te weten te komen. Na elke tocht vul je alle 
gevonden cijfers in. 

Ga jij de uitdaging aan? Mooi zo! 

Veel succezzzzzzzz!

KEN JIJ 
SCHATTEN  
VAN VLIEG AL?



 

Nee, geen enkel probleem! Maak dan kennis 
met de leukste wandelzoektochten die je al ooit 
hebt meegemaakt. 

Vlieg verstopt al vele jaren overal in Vlaanderen schatkisten en 
dit jaar ook in Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. 
Tijdens deze schattenjacht ga je op verkenning doorheen deze 
wondermooie gemeenten, waarbij je start (en eindigt) aan onze 
gemeenschapscentra (GC de Muse en FeliXart in Drogenbos, 
GC de Moelie in Linkebeek en GC de Boesdaalhoeve in Sint-
Genesius-Rode). 

Een schattenjacht zonder schatkaart is natuurlijk geen échte 
schattenjacht! De schatkaarten met de te volgen route vind je in 
deze folder.
 
Deze tocht hoef je niet alleen te doen. Vlieg begeleidt je tijdens 
de Schattenjacht en toont je de weg. Maar de schat krijg je niet 
zomaar cadeau. Onderweg geeft Vlieg je opdrachten, die je in dit 
foldertje terug vindt. Op de kaart worden de plaatsen waar je een 
opdracht moet uitvoeren aangeduid met ......

Heb je een opdracht goed uitgevoerd, dan krijg je van Vlieg als tip 
een letter of een cijfer. Deze letters en cijfers heb je nodig om de 
verstopplaats van de schat én de code van het slot te weten te 
komen. Op de laatste pagina vul je alle gevonden letters en cijfers in. 

Ga jij de uitdaging aan? Mooi zo! 

Veel succezzzzzzzz!

TIPS ALLES NOG EENS OP EEN RIJTJE... 
HOE KAN JE DEELNEMEN? 

Respect!
Wees respectvol wanneer je deelneemt aan de zoektochten. 
Heb respect voor de natuur en mens door op de paden te blijven, 
geen afval achter te laten, geen dieren te storen en alles van de 
zoektocht te laten hangen zodat de personen na jou de zoektocht 
ook tot een goed einde kunnen brengen.

Cadeautjes?
Elk gemeenschapscentrum voorziet een cadeautje voor elk kind 
na het afronden van de zoektocht. 

Ontbreekt er iets?
Schatten van Vlieg loopt gedurende de hele zomer. Wij kunnen 
echter niet elke dag de route bewandelen. Laat ons dus zeker 
weten als er iets ontbreekt bij de opdrachten of als de schatkist 
leeg is. De contactgegevens vind je op de achterkant van dit boekje.

Heb plezier maar blijf aandachtig
We proberen zoveel mogelijk drukke wegen te vermijden tijdens 
onze zoektochten. Op onze kleine wegen kan er echter soms snel 
verkeer zijn. Blijf dus steeds op je hoede en hou rekening met het 
verkeer.

Deel je foto met ons
Laat ons zien dat jij deelnam aan de zoektochten van Schatten 
van Vlieg. Stuur een selfie van jou en je favoriete plekje naar 
één van de gemeenschapscentra van de gemeente waar de 
zoektocht plaatsvond. Aan het einde van de zomer zal er een 
foto geloot worden en krijgt de winnaar een gratis abonnement 
voor de familievoorstellingen van onze gemeenschapscentra.                        
Alle contactgegevens vind je achteraan in dit boekje.

Maak je keuze!
Kies een gemeente uit waar je de zoektocht wil doen. Kijk goed na 
waar de exacte startplaats is.

Ik ga op stap en neem mee...
dit boekje (1 per kind), een balpen, fototoestel of smartphone.

Op schattenjacht
Trek je wandelschoenen aan en ga naar de startplaats. Volg de 
uitgestippelde wandeling in dit boekje. Je kan ook de digitale 
route openen door de QR-code te scannen. Voer onderweg de 
opdrachten uit en ontdek de code. Neem foto’s of maak een 
filmpje, en stuur ze ons door.

Eindelijk, de schatkist!
Heb je de schatkist op het einde van de zoektocht gevonden? 
Open het slot en ontdek wat er in de schatkist zit.  
Neem er één cadeautje uit en neem er een grappige,  
originele selfie mee. Stuur je foto door naar één van onze 
deelnemende gemeenschapscentra. 

Opgelet! Sluit je de schatkist nadien goed af met het slot? 
Zo beleven de kinderen die na jou komen ook een leuke 
schattentocht.
 
Tot de volgende keer! 
Vele groeten

GC de Boesdaalhoeve, GC de Moelie, GC de Muse en FeliXart
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opdracht uitleg

Geurenbingo Kom je deze geuren tegen tijdens de wandeling? 
Wie kan als eerste alle geuren vinden van de 
geurenbingo?

Kakskes 
Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Zoek de verschillende kakskes. Hoeveel 
verschillende zijn er? Schrijf dit zeker op want dit 
is het eerste getal van de code.

DOE-OPDRACHTEN 
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Zoek en ruik Zoek een bloem, struik of plant. Ruik je iets? Vind  
je het lekker of vies? Zoek een andere bloem, 
struik of plant en hoe ruikt deze?

Rebus Los deze rebus op.

Verbind  
alle punten

Verbind alle punten met elkaar. Wat komt er 
tevoorschijn.

GEURENBINGO
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Dieren- 
neuzenquiz

Onthoud  
het getal van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Welke neus is van een koala, een oerang oetan en 
een hamster? 

DIERENNEUZENQUIZ 

Tel deze cijfers op en schrijf het getal hieronder, 
want dit zijn het tweede en derde getal van de 
code.

Optische  
illusie

Maak op deze plek een leuke foto met optische 
illusie zoals in het voorbeeld.

Plaats je foto online op instagram met 
#schattenvanvliegmoelie en maak kans op een 
leuke verrassing in de Friends Bar in de Moelie.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar laten we 
je weten of je gewonnen hebt.

         

+ + =

5 6



Verbind Maak de verbindingen met de juiste neus of 
schoenen.

Rudolf

Pinokkio

Bumba

De Gelaarsde Kat

Assepoester

Elf

Olaf

Kus In België begroeten familie en vrienden elkaar 
met een kus op de wang. De Eskimo’s geven 
elkaar een neuskus. Dit is een soort kus waarbij 
het puntje van de neus tegen de neus van een 
ander wordt gedrukt. Het wordt gezien als een 
vriendelijk begroetingsgebaar. Geef jij ook een 
neuskus aan je wandelcompagnon?

Zoek
Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Zoek deze plek aan de hand van de foto’s.  
Voer de opdracht uit die je vindt in het kistje. 

Open nu de schatkist  
met de code  
die je hebt gevonden.

7 9

8
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        © OpenStreetMap

START + EINDE BOESDAALHOEVE

vrijblijvende 
alternatieve route 

(bij regenweer)
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opdracht uitleg

Verschillende 
kruiden

  
GC de  
Boesdaalhoeve

Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

In de plantenbak staan verschillende kruiden.  
Ruik aan elk kruid.  
Wat is de juiste volgorde: A, B of C?

Code A
1. Basilicum
2. Rozemarijn
3. Lavendel
4. Munt
5. Citroenmelisse

Code B
1. Citroenmelisse
2. Lavendel
3. Basilicum
4. Munt
5. Rozemarijn

Code C
1. Rozemarijn
2. Munt
3. Basilicum
4. Lavendel
5. Citroenmelisse

               A

                B

                   C

Ruiken
 pad tussen 

Toekomstlaan & 
Lindekensweg

Opdracht 1
• Doe je ogen dicht.
• Wat ruik je allemaal nog meer dan planten, 

bomen en bloemen?

Opdracht 2
• Wrijf een blaadje over je vingers.
• Wat ruik je?
• Probeer het ook met een blad van een andere 

boom of struik.
• Wat ruikt het lekkerst?

Geblinddoekt
 

Termeulenweg

Laat de kinderen in een cirkel plaatsnemen in het 
bos en blinddoek ze. Laat hen vervolgens ruiken 
aan verschillende bosproducten. Kunnen ze raden 
wat het is?

DOE-OPDRACHTEN 

1

= 8
= 6
= 7
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Uitbeelden
 Beukenbos- 

straat

Een kind bedenkt iets dat met de zomer te 
maken heeft en beeldt dit uit. De andere kinderen 
raden. Daarna mag de volgende iets uitbeelden. 
Iedereen beeldt 1 keer uit.

Geurdoosjes
 bib Rode  

Openingsuren  
BIB RODE
In juli en augustus 
zijn we alle dagen 
(ook zaterdag en 
zondag) van 9u tot 
12u open.

In de BIB van Rode staan verschillende 
geurdoosjes. Kan jij de geur raden?

Is de BIB gesloten? Kijk dan even aan het raam.  
Om de juiste geur te raden, geven we telkens een tip 
a.d.h.v. een voorwerp.

Boeken
 bib Rode  

Openingsuren  
BIB RODE
In juli en augustus 
zijn we alle dagen 
(ook zaterdag en 
zondag) van 9u tot 

12u open.

Kies een boek uit de rekken. Open een boek en 
ruik eraan.
• Heeft het boek een speciale geur? Vind je dit 

een lekkere geur of net niet?
• Heeft dit boek een andere geur dan een boek 

dat je in de winkel koopt?
• Lees jij graag boeken of niet? Welke geur 

heeft jouw lievelingsboek?
• Vind je het fijner om een echt boek te lezen of 

lees je liever op een tablet? Waarom?

Zie je ook een oud boek in het rek? Ruikt dat 
anders? Wat is de geur van een oud boek? Verzin 
hier een woord voor.

Neuzen van 
dieren

 
Engelandstraat

Onthoud  
de 2 cijfers 
van de juiste 
oplossing.  
Je hebt deze 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Welk dier heeft welke (vreemde) neus?
Hieronder zie je 5 dierenneuzen.  
Wat is de juiste volgorde: A, B of C?

        

                
                

5

6

7

Code A 
1. stermol
2. hamerhaai
3. neusaap
4. springspitsmuis
5. varken

Code B 
1. varken
2. stermol
3. springspitsmuis
4. hamerhaai
5. neusaap

Code C 
1. neusaap
2. stermol
3. varken
4. hamerhaai
5. varken 

A = 30

B = 50

C = 70
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Geurenquiz
 

Novarodepark

Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Ga ergens rustig zitten in het Novarodepark.
Los de vragen op. De juiste antwoorden geven je 
een cijfer voor de schatkist.

1. Wat groeit er als Pinokkio liegt?
A = neus // B = been // C = arm
2. Uit welk land komt spaghetti? 
A = België // B = Marokko // C = Italië
3. Op welke manier ruikt een vlieg? 
A = met de voelsprieten // B = met de poten 
C = met de neus
4.  Welke ingrediënten heb je NIET nodig om 

parfum te maken
A = (verse) bloemen // B = azijn // C = geurolie
5.  Welke rode vrucht – die we graag in confituur 

eten - heeft pitten aan de buitenkant in plaats 
van de binnenkant?

A = aardbei // B = framboos // C = druif
6.  Vanop welke afstand kunnen muggen mensen 

al ruiken?
A = 50000 m // B = 1000 m // C = 100 m
7.  Het heeft een been, maar het kan niet lopen. Het 

heeft twee vleugels, maar het kan niet vliegen. 
Het draagt een bril, maar het kan niet zien. Het 
heeft haar, maar het kan niet gekamd worden?

A = vlieg // B = neus // C = mol

               
               A-A-A-A-A-A-A

                A-C-B-B-A-C-B

                B-C-B-C-B-C-B

Kampioen
 voetweg 

tussen 
Sterrenlaan & 
Boesdaal- 
veldweg

Vlieg rekt zich eens goed uit. Ze heeft nog veel te 
doen vandaag.

Wie kan…
• Het langst op één been staan?
• Het langst op één been staan,  

waarbij je het andere been vasthoudt?
• Het verst springen met twee voeten tegen 

elkaar?
• Het snelst springen met twee voeten tegen 

elkaar?
• Zo lang mogelijk haasje over doen zonder te 

vallen?

Pictionary
  

GC de  
Boesdaalhoeve

In de box aan de Boesdaalhoeve liggen prenten 
die iets te maken hebben met geur. Neem een 
kaartje uit de box en teken het object op het 
whiteboard. Kunnen de anderen raden wat je 
tekent?

Open nu de schatkist  
met de code  
die je hebt gevonden.

8 9
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12,5 kmvanaf 8 jaar

BOESDAALHOEVE
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START + EINDE  
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opdracht uitleg

Kakskes 
 Moelie

Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Zoek de verschillende kakskes. Hoeveel 
verschillende zijn er? Schrijf dit zeker op want dit 
is het eerste getal van de code.

DOE-OPDRACHTEN 

1

Dieren
 

GC de 
Boesdaalhoeve

Onthoud  
het getal van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Hoe ruiken dieren? Verbind met elkaar. 

Tel de cijfers van de vogel en de olifant bij elkaar 
op en schrijf het getal hieronder, want dit zijn het 
tweede en derde getal van de code.

+ =

2

10 

snavel

20 

slurf

30 

neus

40 

poten

50
tong



Open nu de schatkist  
met de code  
die je hebt gevonden.

Verschillende 
kruiden

 Boesdaal-
hoeve

Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

In de plantenbak staan verschillende kruiden.
Ruik aan elk kruid.
Wat is de juiste volgorde: A, B of C?

Code A
1. Basilicum
2. Rozemarijn
3. Lavendel
4. Munt
5. Citroenmelisse

Code B
1. Citroenmelisse
2. Lavendel
3. Basilicum
4. Munt
5. Rozemarijn

Code C
1. Rozemarijn
2. Munt
3. Basilicum
4. Lavendel
5. Citroenmelisse

               A

                B

                   C

3
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ZOEKTOCHT 
MUSE  

2 kmvanaf 6 jaar



Munt
 FeliXart

Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Ga op zoek naar munt. Wrijf er mee tussen je 
vingers om het goed te ruiken.

Welke warme drank wordt er gemaakt met munt?
Neem het aantal letters van deze drank en je 
vindt het derde cijfer van de code.

opdracht uitleg

Geur  
herkennen

 FeliXart

Onthoud  
het getal van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Je krijgt een geurpotje. Welke geur is dit? De geur 
is gelinkt aan een schilderij in het museum.
Om de eerste twee cijfers van de code te vinden 
moet je de laatste twee cijfers van het jaar nemen 
waarin het schilderij geschilderd is.

Tip: Felix de Boeck was een boer.

Oregano
 FeliXart

Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Ga op zoek naar oregano. Wrijf er mee tussen je 
vingers om het goed te ruiken.
Oregano wordt vaak gebruikt om smaak aan een 
gerecht toe te voegen. Welk gerecht zoeken we? 

Tip: het is een typisch Italiaans gerecht dat 
gebakken wordt in de oven.
Neem het aantal letters van dit gerecht en je vindt 
het derde cijfer van de code.

DOE-OPDRACHTEN 

Open nu de schatkist  
met de code  
die je hebt gevonden.



DOORLOPENDE OPDRACHTEN 
Deze opdrachten kan je doorlopend bij alle zoektochten oplossen. 

THUISOPDRACHT 

Ga thuis aan de slag en maak je eigen parfum!

opdracht uitleg

Bingo Kan jij alles vinden? Wat heb je gezien tijdens de 
wandeling? Kruis het aan op het lijstje:

Zoek  
verschillende 
geuren

Zoek 5 verschillende voorwerpen (in de natuur) 
die allemaal een verschillende geur hebben.

Cijfers  
verbinden

1, 2, 3, 4, 5, 6, enzovoort. Verbind alle cijfertjes in 
oplopende volgorde met mekaar. Weet jij wat het 
wordt?

opdracht uitleg

Parfum
maken

1. Pluk bloemen en blaadjes die lekker ruiken. 
Rozen, maar ook lavendel of citroenblaadjes 
zijn ideaal.

2. Snijd vervolgens de bloemen en de blaadjes 
fijn en doe dit in een koffiefilter.

3. Je kan eventueel ook nog andere lekkere 
geuren toevoegen (vb. vanillestokje).

4. Giet water eroverheen totdat de bloemen 
onder water komen te staan. Pas op dat je niet 
te veel water gebruikt. De bloemen moeten 
net onder water komen te staan.

5. De koffiefilter dek je vervolgens af.
6. Laat dit alles vervolgens 1 nachtje staan.
7. De volgende dag kun je het vocht uit de filter 

knijpen en in een flesje opvangen. Voor een 
extra sterke geur laat je het water even koken.

Kan jij dit vinden? 

  blad
  afval
  (gemaaid) gras
   benzine/

uitlaatgassen
  bloemen
  hondenvla
   etensgeuren  

(frietjes of andere  
van restaurant vb.)

  water



NOTITIES/TEKENINGEN



IN DROGENBOS, LINKEBEEK & SINT-GENESIUS-RODE

C O N T A C T

GC de Muse 
Kuikenstraat 4 I 1620 Drogenbos 
info@demuse.be I 02 333 05 70 

www.demuse.be I  I  

 GC de Moelie 
Sint-Sebastiaanstraat 14 I 1630 Linkebeek 

info@demoelie.be I 02 380 77 51 
www.demoelie.be I  I  

GC de Boesdaalhoeve 
Toekomstlaan 32 B I 1640 Sint-Genesius-Rode 

info@deboesdaalhoeve.be I 02 381 14 51 
www.deboesdaalhoeve.be I  I  

FeliXart 
Kuikenstraat 6 I 1620 Drogenbos 

info@felixart.org I 02 377 57 22 
www.felixart.org I  I  


