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Wees respectvol wanneer je deel neemt 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.

respect!

Cadeautjes?
Elke jeugddienst voorziet een cadeautje voor elk kind

na het afronden van de zoektocht. Je kan dit afhalen

op de jeugddienst in de gemeente waar je de

zoektocht gewandeld hebt. Vergeet je stempelkaart

niet mee te brengen. 

Na drie zoektochten krijg je nog een extra speciaal

Schatten van Vlieg-cadeau. Dit kan je afhalen op één

van de deelnemende jeugddiensten.

Schatten van Vlieg Pajottenland 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.

Ontbreekt er iets?



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 . 

Heb plezier maar blijf 
aandachtig.

Deel je foto met ons

Laat ons zien dat jij deelnam aan de zoektochten
van Schatten van Vlieg Pajottenland. Stuur een

selfie van jou en je favoriete plekje naar de
jeugddienst van de gemeente waar de zoektocht
plaatsvond. Aan het einde van de zomer zal er
een foto geloot worden en wint die een gratis

deelname aan één van de zomeractiviteiten van
de jeugdregio in 2019. 

 Alle contactgegevens vind je achteraan in dit
boekje.

De gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Lennik, Herne en Pepingen zouden deze

foto's graag gebruiken op sociale media, website, folders en andere publicaties. volgens

de nieuwe regelgeving GDPR hebben wij echter jullie expliciete toestemming nodig voor

het gebruik van jullie foto’s. Gelieve in je mailtje de uitdrukkelijke toestemming te

vermelden.





Schatten van vlieg in 
het Pajottenland.  

Voel j i j wat ik voel?
Vlieg heeft een schat verstopt. Ga samen met vlieg deze zomer op 

zoek. Neem tussen 30 juni en 31 augustus 2018 deel aan onze zomerse 
zoektocht en zoek de schatkist. Beleef een voelavontuur door de 

straten en velden van het Pajottenland. Steek je handen uit de mouwen 
en volg het tastparcours. Kijken mag, aankomen moet! 

Intergemeentelijke samenwerking jeugdregio Pajottenland (jeugddiensten 
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen).  



Pepingen 

startplaats 

Het parcours is op sommige plaatsen niet geschikt voor buggy's. 

duurtijd 

beschrijving 

Wandelknooppunt 332 

 Zaal De Kring Bellingen,
Kareelstraat 11,  

Bellingen

ongeveer 2 uur

Bereid jullie voor op een stevige wandeling van ca. 4,5 kilometer.
Onderweg krijg je enkele opdrachten in het thema ‘voel jij wat ik

voel?'

Heb je een paar vliegen gemist? Geen probleem! De route die je moet

volgen gaat via het wandelknooppuntennetwerk. 

 

De zoektocht van Pepingen volgt de route: 

332 – 331 – 329 – 328 – (327) – 349 – 348 – 330 – 329 – 331 – 332 

Volg vanaf knooppunt 328 even 327. Wanneer je op de Heikruisesteenweg komt,

neem je ipv links richting 327 even rechts tot je knooppunt 349 tegen komt.



opdrachten 
1. Voel jij wat hij of zij tekent? 

Eén persoon doet zijn ogen dicht en de andere tekent met zijn of haar vinger een

voorwerp, cijfer of letter op de onderarm van de persoon die zijn ogen dicht heeft. Kan

jij raden wat er op je arm werd getekend?  

Noteer hier het derde cijfer van de postcode van Pepingen. …………………  

2. Voelmemory 

Voel in beide zakken en probeer er dezelfde voorwerpen uit te halen. Pas op!

Sommige voorwerpen lijken op elkaar maar zijn niet helemaal hetzelfde.  

! Steek na de opdracht alle voorwerpen terug in de zakken en in de doos! 

Beide zakken hebben een nummer. Noteer hier het even nummer. …………… 

3. Is het zacht, prikt het, voelt het koud, … 

Er zitten verschillende voorwerpen in de doos. Eén persoon doet zijn of haar ogen

dicht en de andere persoon neemt een voorwerp uit de doos. Met dit voorwerp gaat hij

of zij over de hand, de arm, been, gezicht, … van de persoon  die zijn ogen dicht

heeft. Probeer zo een aantal voorwerpen uit. 

Vertel wat je voelt. Is het zacht, ruw, prikt het, voelt het warm of koud, … ? 

Noteer het cijfer dat op de doos staat. ………….. 

4. Wie is het? 

Je ziet hier drie voeldozen. In elke voeldoos zit een vrucht van een boom. Weet jij in

welke doos de vrucht van de notenboom zit? 

Noteer het nummer van deze doos  …………….  

Onthoud de 4 cijfers goed want je hebt ze nodig voor het
openen van de schat.

Net als in de andere gemeenten kan je na de zoektocht met de stempel op je

stempelkaart een cadeautje afhalen. In Pepingen kan je dit zowel in de bib van

Bellingen als op het gemeentehuis. Uiteraard enkel tijdens de openingsuren.



Herne 

startplaats 

duurtijd 

beschrijving 

Wandelknooppunt 444 
 

Kamstraat 12,  
Herfelingen

ongeveer 2 uur

Volg de vlieg doorheen Herfelingen langs een tocht van 4,3 km.
Zoek hen en vind zo de schat van vlieg.

Heb je een paar vliegen gemist? Geen probleem! De route die je moet volgen gaat via

het wandelknooppuntennetwerk. 

 

De zoektocht van Herfelingen volgt de route: 

444 – 442 – 441 – 440 – 445 – 444 

Let op: tussen knooppunt 445 en 444 gaat de route langs een veldwegje dat niet

buggy toegankelijk is. Gezinnen met een kinderwagen kunnen de Molenstraat en Sint-

Niklaasstraat verder afstappen richting het kerkplein. 

 

Opgelet: gelieve alle voorwerpen die je uit de voeldozen neemt er na de opdracht

terug in te steken. 



opdrachten 
1. De eerste opdracht bevindt zich in de kapel aan wandelknooppunt 444.

Steek je handen in de voeldoos. Wat denk je dat er in de doos zit? Hoeveel

verschillende voorwerpen voel je? Het aantal verschillende voorwerpen vormt

het eerste cijfer van de geheime code. 

2. Boer Lefèvre houdt van planten. Dit jaar heeft hij een plantenbak vol

cactussen aan zijn boerderij staan. Durf jij eraan te voelen? Wat voel je?

Prikken de cactussen of zijn ze zacht? 

Hoeveel soorten cactussen tel je? Dit is het tweede cijfer van het cijferslot. 

3. Zonet heb je het wandelpad tussen knooppunt 440 en 445 afgelegd. De tocht

zet zich verder naar links, maar je mag even afwijken naar rechts (Molenstraat).

In de verte zie je een kapel waar de derde opdracht zich bevindt.  

In de kapel staat een voeldoos. Ga op zoek naar het balletje met stekels. Haal

dit balletje uit de voeldoos. Welke kleur heeft deze bal? Uit hoeveel letters

bestaat dit woord? Het aantal letters vormt het derde cijfer voor je code. 

4. De schatkist komt in zicht. Als je voor de kerk staat ga je langs links naar het

einde van de route. Maar je mag eerst even naar rechts op zoek naar de

bunny. Daar vind je het laatste cijfer om de schatkist te openen. De bunny

waakt over 3 dozen. De inhoud van de dozen stemt overeen met 3 beroepen.

Kan jij het juiste beroep aan de juiste doos linken? Tasten maar! 

In welk jaartal is de bunny gemaakt? Tel deze 4 cijfers op. Dit is het laatste

cijfer van de code. Ontgrendel het cijferslot met de 4 cijfers die je verzamelde

gedurende je speurtocht. 

Proficiat! Je hebt de schat gevonden. Vergeet niet om een voelwaaier mee naar

huis te nemen. Je kan nu je wandelroute verder afwerken langs het kerkplein

richting knooppunt 444. 

Onthoud de 4 cijfers goed want je hebt ze nodig voor het
openen van de schat.



Lennik 

startplaats 

De route is moeilijk toegankelijk met een buggy.

duurtijd 

beschrijving 

WDC Den Bleek 

Stationsstraat 35,  
Lennik 

Tussen wandelknooppunt  
1 en 10

ongeveer 2 uur

Wandel ongeveer 4 km doorheen het groene landschap van
Lennik. De vliegen op de grond zullen jou de weg wijzen.

Heb je een paar vliegen gemist? Geen probleem! De route die je moet

volgen gaat via het wandelknooppuntennetwerk. 

 

De zoektocht van Lennik volgt de route: 

10-119-132-131-(1) 

Iets voor knooppunt 1 verlaat je het wandelnetwerk (volg de vlieg) en

wandel je de Vondelstraat in om zo uit te komen aan WCD Den Bleek



opdrachten 
Opdracht 1 – Ogen op je rug 

Ga achter elkaar staan en laat degene die achter jou staat met zijn vinger iets op jouw rug tekenen.

Kan jij raden wat hij of zij getekend heeft? Probeer het na te tekenen op een papier. 

Wil je het iets moeilijker? Ga met drie achter elkaar staan. De laatste tekent iets op de rug van de

tweede en de tweede tekent wat hij voelt op de rug van de eerste. De eerste tekent op een papier

wat hij voelt? Is het nog juist? 

Hoeveel banken staan er op deze rustplaats? ……………………… 

Opdracht 2 – Voeldoosrace 

Iedereen krijgt een minuut om te voelen in de voeldoos. Probeer zoveel mogelijk voorwerpen te

raden. Een volwassene schrijft alle voorwerpen op die gezegd worden. Als iedereen geweest is,

worden de voorwerpen gecontroleerd (controleboekje). Degene die de meeste voorwerpen juist

heeft wint! 

Hoeveel voorwerpen zitten er in de voeldoos? Tel de twee cijfers op en kom zo tot 1 cijfer.

…………… 

Opdracht 3 – Welke sport is het? 

De inhoud van deze dozen stemt overeen met 3 sporten. Kan jij de juiste sport aan de juiste doos

linken? 

De drie voeldozen hebben elk een cijfer. Noteer hier het hoogste cijfer. ……………….. 

Opdracht 4 – Zoek de vijf verschillen 

In deze twee voeldozen zitten voorwerpen die bijna hetzelfde zijn maar toch verschillen. Voel in

beide dozen en probeer de vijf verschillen eruit te halen. Zie oplossingenblad nadat iedereen

geweest is. 

Beide voeldozen hebben een nummer. Noteer hier het laagste nummer van de twee. ...... 

weetje
Ook in het kasteel van Gaasbeek zal schatten van vlieg dit jaar landen. Help! De bewoners van het

Kasteel van Gaasbeek worden geplaagd door een muizenfamilie. De ondeugende muizen hebben de

schat van het kasteel verstopt. 

Elke dag behalve op maandag toegankelijk van 10 tot 17 uur.  

Gratis voor -12 jarigen. 

www.kasteelvangaasbeek.be

Noteer deze vier cijfers goed want deze heb je nodig voor het openen
van de schatkist. 

tip: verstopplaatst schatkist = geboorteboomgaard



Bever 

startplaats 

De route is buggy toegankelijk, wie wilt kan voor de kleintjes zelf een
fietsje meenemen.

duurtijd 

beschrijving 

  Parking ter hoogte van
kleuterschool,  

Akrenbos 133, Bever 

start richting
wandelknooppunt 514

ongeveer 2.30 uur

Ben jij al in Bever geweest? Vlieg leidt je rond en laat je via een
zoektocht van 5,2 km het mooie Bever ontdekken.

Heb je een paar vliegen gemist? Geen probleem! De route die je moet
volgen gaat via het wandelknooppuntennetwerk. 

 
De zoektocht van Bever volgt de route: 

 514-513-512-511-510-509-508-514 
 



opdrachten 
1. Voeldoos : welk geheimzinnig voorwerp kan je terugvinden in de voeldoos ?

 Stop je handen door de voelgaten en voelen maar…   Is het zacht ? stekelig ?

ruw ?  Welk voorwerp denk je dat je voelt ? 

2. Voel-memory : hoe voelen de materialen aan ?  Koud/warm, ruw/zacht, …  

Gebruik je fantasie : “zo zacht als ….”, “zo koud als ….”.  Kan je ook het

tegenovergestelde bedenken ? 

3. Blotevoetenpad : Voelen doe je niet alleen met je handen.  Trek je schoenen

(en sokken) uit en loop over het blotevoetenpad.  Beschrijf wat je voelt.  Welke

ondergrond is het leukst om op te wandelen ?  Wat is niet zo leuk onder je

voeten ? 

Opdracht gedurende de route : 

Wandelen in de natuur en de stilte is leuk en rustgevend.  Maar voel ook eens

je eigen stem.  Leg je hand op je keel of borstbeen en zing een liedje.  Voel je

de trillingen ? 

Leer elkaar (nog) beter kennen : wat is de plek waar jij het liefst bent en hoe

voelt het daar aan ? 

Bij elke opdracht zal je een cijfer vinden. Onthoud dit cijfer
goed zodat je de schat kan openen.



Gooik

startplaats 

We raden het gebruik van een draagzak aan ipv een buggy.

duurtijd 

beschrijving 

wandelknooppunt 241 
 

kloosterstraat 13,  
Gooik

ongeveer 2 uur

Ontdek de oude trambedding, de plek waar ooit de zavelput was en
kronkelende wegeltjes tijdens een wandelzoektocht van 4,3 km.

Heb je een paar vliegen gemist? Geen probleem! De route die je moet

volgen gaat via het wandelknooppuntennetwerk. 

 

De zoektocht van Gooik volgt de route: 

241-238-636-234-240-241



opdrachten 
1. Aan het laatste huis van het dooplopende baantje zal je 9 houten

voelblokken zien hangen. Raak ze allemaal eens aan. Op de

achterzijde van de blokken staan nummers. De nummers gaan van 0

tot en met 9. Welk nummer missen we? Dat is het eerste nummer

dat je moet onthouden 

2. De tand des tijds: Wat een vreemd gezicht hangt daar? Het is een

kunstwerk uit de carnavalwereld. Raak het maar eens aan. Hoe voelt

het? Zal het kunstwerk er nog hetzelfde uitzien aan het einde van de

zomer? Wij zijn alvast benieuwd.   

3.(Fr)uitrekenen. Op de voelkist staan 9 soorten fruit. Elk fruit heeft

een cijfer. Op de kist staat ook een rekensom. Voel in de kist op te

weten welk fruit deel uitmaakt van de rekensom. Voel van links naar

rechts en vul zo de som in. Het cijfer dat je uitkomt is het 3de cijfer

van het slot. 

4. Wat een mooie boom staat hier? Voel eens aan de schors. Elke

boom voelt anders aan. Kom je straks nog een boom tegen voel dan

zeker ook eens aan die. Wil je het laatste cijfer dan moet je de hele

grote bomen tellen die in de wei links van dit wegeltje staan.

Onthoud dit nummer goed. 

Opdracht gedurende de hele route 

Sluit af en toe je ogen en voel de natuur die je tegenkomt. Maak

echter niets stuk en pluk niets zodat de natuur ten volle kan groeien. 

Onthoud de 4 cijfers goed want je hebt ze nodig voor het
openen van de schat.



Galmaarden

startplaats 

Deze route is niet buggyproof

duurtijd 

beschrijving 

wandelknooppunt 6 

Marktplein, Galmaarden ter
hoogte van de beplante

fontein 

ongeveer 2.30 uur

Een 4,8 km lange zoektocht doorheen het prachtige Galmaarden
leidt jullie naar de schat van vlieg. Ga jij op zoek naar de schat?

Heb je een paar vliegen gemist? Geen probleem! De route die je moet

volgen gaat via het wandelknooppuntennetwerk. 

 

De zoektocht van Galmaarden volgt de route: 

6 – 612 – 611 – 610 – 607 – 6



opdrachten 
1. Ogen op je rug: Wie is de voeler? Deze persoon mag de opdracht niet mee

lezen. Op het kaartje bij opdracht 1 staat een som. Deze som teken je op de

rug van de voeler. Vergeet de plus- en mintekens niet. De uitkomst van de som

is het eerste cijfer van het slot van de schatkist. 

2. Er hangt een verhaaltje omhoog. Lees dit verhaaltje goed door en let goed

op de verschillende elementen. Nadien neem je de voeldoos en voel je welke

voorwerpen in de doos zitten. Welke voorwerpen uit het verhaaltje herken je?

Noteer ze. Hoeveel verschillende voorwerpen zaten er in de voeldoos? Dit is

het tweede cijfer van het slot. (niet alle voorwerpen uit het verhaaltje zitten in de

doos) 

3. Stop en geniet even van de natuur. Wat zie je? Wat voel je? Wat voelen de

kinderen? Beschrijf eerst het gevoel en laat de kinderen nadien enkele dingen

in de omgeving aanraken en beschrijven hoe dit voelt. 

Ga over de brug rechtdoor richting de Plaatsstraat. Neem deze naar rechts en

volg de Plaatsstraat, de Tollembeekstraat en de Nieuwstraat tot je terug aan de

kerk bent. Let wel op: Op deze banen is er veel verkeer. Wees dus voorzichtig. 

Je kan ook knooppunt 6 volgen, maar dit is een overgroeid baantje en niet heel

makkelijk toegankelijk.  

4.  Voelmemory: Haal telkens 2 dezelfde voorwerpen uit de zak, enkel door met

je handen te voelen. Niet kijken! Zijn het toch 2 verschillende voorwerpen, dan

steek je ze terug in de zak en is het aan de volgende persoon. 

Hoeveel verschillende voorwerpen zaten er in de zak? Dat is het derde cijfer

voor de schatkist. En die komt nu in zicht… 

Op deze plaats zit de kist ergens verstopt. Kijk goed rond. Kijk goed achter,

naast, rond plaatsen, gebouwen,…  boven en onder… 

Heb je ze gevonden? Proficiat! Vergeet zeker geen voelwaaier mee te nemen

en noteer ook jouw ervaringen in het logboek. 

Onthoud de 3 cijfers goed want je hebt ze nodig voor het
openen van de schat.





Jeugddienst Lennik 
Markt 18, 1750 Lennik  

02 531 02 33 of jeugd@lennik.be 

Jeugddienst Pepingen  
Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen  

02 383 14 38 of maya.vanholder@pepingen.be 

Jeugddienst Gooik 
Dorpsstraat 67, 1755 Gooik 

02 532 14 02 of jeugddienst@gooik.be 

Jeugddienst Galmaarden  
Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden  

054 51 61 60 of  
jeugd@galmaarden.be 

Jeugddienst Herne  
Centrum 17, 1540 Herne 

02 397 11 63 of jeugd@herne.be 

Jeugddienst Bever 
Plaats 10, 1547 Bever 

054 51 70 86 of debby.versteldt@bever-bievene.be  

DEELNEMENDE JEUGDDIENSTEN 



Stempelkaart 
Vind je een schatkist dan kan je een stempel zetten op 1

van de vliegen.

Galmaarden Gooik

HerneBever

Pepingen

Lennik

Deelnemende gemeenten

Naam:...................................................................................... 

Adres:......................................................................................


