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Dag 
schattenzoeker,

vlieg je 
mee?



Vlieg neemt je mee op stap en heeft onderweg 
opdrachten en vragen voor jou. 
Sommigen zijn makkelijk      , 
anderen iets moeilijker          .  

Met jouw juiste antwoorden verzamel je vier cijfers. 
Deze code opent de schatkist bij de dienst cultuur en 
toerisme, waar de tocht start en weer aankomt.

Dit jaar staan de opdrachten in het thema ‘ruiken’.
Gebruik dus je speurneus, ga op zoek en kraak de 
code! Veel succes!

De hand van boompje Stek wijst de weg tijdens deze 
zoektocht. Een plan vind je op het einde van dit boekje.

Inleiding



    Tijdens de tocht 

Kom je onderweg iets tegen dat voor jou heel lekker 
ruikt? Maak er dan een foto of tekening van en post 
deze op Facebook of Instagram met #vlieginherentals.

Opdracht

Start van de zoektocht. Ga op de Grote Markt 
door de blauwe poort naar cultuurcentrum ’t 
Schaliken. Loop de buitentrappen voorbij tot je 
bij schilderingen op de grond komt.

    Paadje tussen cc ’t Schaliken en ‘het loopke’

Vlieg zit graag op blaadjes, maar wordt natuurlijk niet 
graag platgetrapt. Hinkel tussen de blaadjes zonder 
deze te raken.

Opdracht



    Stadspark

In de verte zie je een mooie muurschildering aan het 
skatepark. Welke kleur van bloem zie je niet op deze 
schildering?  

Opdracht

1 5 2
Noteer het bijhorende nummer in het eerste vakje 
hieronder. Dit is het begin van de code voor de schat.

    Paadje naar Begijnhof

Vind je het meisje dat dringend moest plassen? 
Welk potje lijkt het meest op het hare? 

Opdracht

3 7 4
Noteer het bijhorende nummer in het tweede vakje. 



    Begijnhof

Welk fruit groeit aan de bomen in het begijnhof? 
Omcirkel het juiste antwoord.

Opdracht

    Burchtstraat

Vind jij de vlindertjes onderweg aan de muur? Fladder 
dan zelf als een vlinder tot de hoek met de volgende 
straat.

Opdracht

    Wolstraat

Zoek de leeuw. Waar zit zijn ring? 

Opdracht

6 8 3
Noteer het bijhorende nummer in het derde vakje.



    Hoek Wolstraat en Nederrij

Zie jij hier een dier dat wel vlaaien legt, maar geen 
lekker ruikende?

Opdracht

Ga de Nederrij in en blijf op het rechtervoetpad.

    Nederrij

Aan de overkant zie je een kannetje met een krekel op. 
Welke heerlijk geurende drankjes zou jij uit dit kannetje 
schenken? 

Opdracht

    Spaanshofpark

Honden zijn echte speurneuzen, jij ook? Stap twintig 
meter op handen en voeten en snuffel rond. Hoeveel 
verschillende geuren kom je tegen?

En welke geuren herken je?

Opdracht



    Spaanshofpark

Vlieg is moe, jij ook? Rust dan even uit op de ligbanken.

Rust

Wist-je-dat-je

Het water van de Kleine Nete ziet bruin, maar is 
wel proper. De bruine kleur komt door het zand 
in het water. Geloof je het niet? Ga maar eens 
ruiken dan! 

Keer terug tot het bruggetje en steek de Kleine 
Nete over.

    Tussen de vistrap en het Speelbos

Wat een mooie natuur. Adem maar eens diep in, wat 
ruik je allemaal?

Van welke plant, die je hier veel ziet en prikt als je hem 
aanraakt, kan je heerlijke soep maken?

Opdracht



    Speelbos

Vlieg kan minstens twee uur lang vliegen zonder een 
poot aan de grond te zetten. Hier is het jouw beurt. 

Hoe ver raak jij op het parcours zonder de grond te 
raken? Vraag gerust een helpende hand!

Opdracht

Wist-je-dat-je

Welk diertje zie je aan het houten parcours 
ondersteboven hangen?

Vele mensen denken dat deze diertjes 
slechtziend zijn, maar dit klopt niet. Deze 
dieren leven ’s nachts en hun ogen zijn speciaal 
ontwikkeld om in het donker goed te zien. Toch 
gebruiken ze vooral hun oren om ‘te zien’. 
Ze zenden een signaal uit dat weerkaatst op 
voorwerpen in de omgeving. Hun grote oren 
vangen de echo op en daardoor kan hij de 
plaats en de vorm van die voorwerpen bepalen. 

    Begijnhofpark

Zie je de grote metalen bloemen in het Begijnhofpark? 
Metalen bloemen ruiken natuurlijk niet lekker. 
Loop door het park en zoek echte heerlijk geurende 
bloemetjes die op deze metalen lijken.

Opdracht

Ga de Koppelandstraat in en loop voorbij de 
lekker ruikende ijsjes van Baeten.

Ga verder de straat uit tot aan de Grote Markt 
35, het vertrek- en aankomstpunt.



    Binnen aan de balie van het toeristisch kantoor 
(openingsuren op achterzijde)

Kan jij goed geuren herkennen? Ruik dan eens aan het 
potje van Vlieg. Wat zit er volgens jou in?

Opdracht

2 4 6
Noteer het bijhorende nummer van het juiste antwoord 
in het laatste vakje

Je hebt nu alle cijfers gevonden om de code te kraken. 
Hieronder kan je ze nogmaals noteren. Als de cijfers 
correct zijn, kan je nu het slot openen. Open de kist en 
kijk wat Vlieg voor jou in de schatkist stopte.

Op het stickervel vind je een unieke code. Vul die in op 
www.uitmetvlieg.be/schattenjacht of scan de QR-code 
en maak kans op een mooie prijs!



Afstand: 3,5 kilometer

Plan

Wist-je-dat-je

Wist je dat er ook een schattenjacht is in de bib 
van Herentals en Noorderwijk? En in de andere 
gemeenten van het Neteland? Ga met Vlieg 
door het Neteland en zoek ook in Grobbendonk, 
Herenthout, Olen en Vorselaar naar de schat. 
Verzamel op je stempelkaart minstens drie 
stempels van verschillende gemeentes en 
ruil deze in in de bib of de dienst cultuur en 
toerisme voor een verrassing!



Dienst cultuur en toerisme  
(juli en augustus)

Openingsuren
Dinsdag tot vrijdag
van 9 tot 12 uur en 
van 13.30 uur tot 16 uur

Zaterdag, zondag en feestdag 
van 10 tot 14 uur

Grote Markt 35 
2200 Herentals
014-21 90 88
toerisme@herentals.be #sportersbelevenmeer


