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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 2020. 

 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.  

Proef ji j wat ik proef?
Vlieg heeft een schat verstopt. Ga samen met vlieg deze zomer op 

zoek. Neem tussen 29 juni en 31 augustus 2019 deel aan onze zomerse 
zoektocht en zoek de schatkist. Beleef een smaakavontuur door de 
straten en velden van het Pajottenland. Steek je handen uit de mouwen 

en volg het proefparcours. 
Intergemeentelijke samenwerking jeugdregio Pajottenland (jeugddiensten 

Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen).  



Herne 

startplaats 

duurtijd 

beschrijving 

Broekstraat kant Steenweg 
Asse (richting 

wandelknooppunt 424), 1540 
Kokejane. 

 
Je parkeert best op de 

Steenweg Asse ter hoogte van 
de Broekstraat of aan de kerk 

van Kokejane. 

ongeveer 2 ,5 uur

Volg de vlieg doorheen Kokejane langs een tocht van 5 km. 
Heb je een paar vliegen gemist? Geen probleem! De route die je moet volgen gaat via 

het wandelknooppuntennetwerk. 
 

De zoektocht  volgt de route: 
424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 

Let op: tussen knooppunt 425 en 426 gaat de route langs een veldbaan.  De eerste helft 
daarvan is breed en toegankelijk voor buggy’s.  De laatste 250 m is smal, dus even 

samenwerken om de buggy naar het eindpunt van dit baantje te brengen (alternatief: 
draagzak meenemen).   

 
Opgelet: leg alle voorwerpen na de opdracht terug op zijn plaats. 

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



opdrachten 
Opdracht 1. proeven, combineren en puzzelen 
De eerste opdracht bevindt zich in de brievenbus van Broekstraat 1, dit is net voor je 
de Van Cauwenberghelaan oversteekt. 
Hier moet je proeven, combineren en puzzelen. Elk kruidenpotje heeft een nummer. 
Proef uit het potje met nr. 1. Weet jij wat het is? Plak dan de naam in het 1ste vakje op 
de puzzelkaart.  Proef dan uit potje met nr. 2. Weet je wat het is? Plak de naam dan in 
het 2de vakje. Doe dit ook voor potjes nr. 3 en nr. 4. 
 
Kan jij daarna de gedroogde kruiden linken aan de afbeeldingen van de verse 
kruiden? Puzzel de antwoorden onder elkaar. Eens klaar, draai de puzzel om en 
ontdek zo het 1ste cijfer van de geheime code. 
Sluit alle potjes terug goed af, stop de puzzelstukjes terug in het plastic zakje en zet 
alles terug in de brievenbus voor de volgende kinderen. 
Noteer hier het cijfer: 
 
Opdracht 2. gezicht van groenten.  
Aan de boom ter hoogte van wandelknooppunt 424 bevindt zich de 2de 
opdracht. Kunst en smaak, gaat dat wel samen? Giuseppe Arcimboldo vond van wel. 
Giuseppe was een kunstschilder uit de Italiaanse renaissance die vooral bekend werd 
met portretten die samengesteld zijn uit allerlei voorwerpen zoals groenten, fruit, 
bloemen, boeken en vissen. Tel de tomaten en tel de wortelen (ook de lippen).  Tel 
beide cijfers op en vorm zo het 2de cijfer van het cijferslot. Noteer het hier: 
 
Opdracht 3. Europeese kaart met gerechten 
Je bent nu aan B&B De Rankhove waar de derde opdracht op je ligt te wachten. 
Als je gaat logeren in andere landen, maak je kennis met andere voedingsgewoonten. 
Ga samen met ons op reis door 5 landen en koppel het typische gerecht aan het juiste 
land. Schrijf het juiste cijfer bij het juiste land. Het vakje waar je de frietjes invult, 
verklapt je het 3de cijfer van de code. 



opdrachten 
Opdracht 4. Herken jij 3 smaken? 
Whoop whoop, de schatkist komt in zicht. 
Er rest jou nog 1 opdracht om te vervolledigen voor je de schatkist kan openen. 
 
Wist jij dat er 5 basissmaken zijn waarvoor je tong gevoelig is? Wij wel. Je hebt zoet, 
zuur, zout, bitter en umami (dit woord komt uit het Japans en betekent hartig). 
 
Proef uit elk van de 3 potjes en ontdek om welke smaken het gaat. Van de smaken 
die je niet hebt geproefd, tel je alle letters op.  Nu heb je het laatste cijfer gevonden 
om de geheime schatkist te openen. 
 
Noteer het hier: 
Sluit de potjes terug heel goed af voor de volgende! 
 
Zet je tocht maar voort en kijk goed uit want weldra komt de schatkist op je pad. 
 
 
 
 
Heb je de schatkist gevonden en de code ontcijferd?   
Neem een leuke foto en stuur ‘m door naar jeugd@herne.be.  Wie weet win jij dan wel 
een uitstap naar één van de zomeractiviteiten van Jeugdregio Pajottenland in 2020. 
 
Vergeet zeker niet je stempel op de stempelkaart te zetten in het vakje van Herne en 
je cadeautje te gaan afhalen op de dienst bevolking of de jeugddienst van het 
gemeentehuis te Herne. 
 
Uiteraard kan dit enkel tijdens de openingsuren. 

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



Pepingen 

startplaats 
duurtijd 

beschrijving 

Wandelknooppunt 345 
 

 ’t Schoolhuys: 
Ring 12, 1670 Bogaarden

ongeveer 2 uur

Wandel met Vlieg doorheen Pepingen, breng de opdrachten tot 
een goed einde en kraak de code van de schat!

De zoektocht van Pepingen volgt de route: 
345 – 341 – 333 – 339 – 340 – 342 – 345  

Opgelet: het eerste deel van de wandeling (knooppunt 345 - 341) loopt 
langs een straat zonder voetpad.   



opdrachten 

Opdracht 1. Hier voor je zie je een affiche met 8 eetbare planten en 
bloemen. Sommige bloemen en planten zal je onderweg 
tegenkomen, andere niet. Onthoud goed hoeveel soorten je bent 
tegengekomen, want zij vormen samen het eerste cijfer van het slot! 
 
Opdracht 2. Voor jou staan enkele potjes met gedroogde kruiden. Op 
elk potje staat een cijfer. Het cijfer van het potje met 
speculaaskruiden is het cijfer dat je nodig hebt voor de code van de 
schatkist. Extra moeilijkheid: proef eerst met je neus dicht? Kan jij 
het potje zo vinden? Smaakt het anders dan met je neus open? 
 
Opdracht 3. Speel twister! Elke kleur staat voor een smaak. Spreek 
af wie aan het twisterbord staat en draait. Die persoon zegt dan: 
linkerhand op de smaak van aardbei. Spelers moeten dan hun hand 
op roze zetten, want roze is de smaak van zoet. Je vindt een 
overzicht van de smaken terug op de achterkant van het twisterbord. 
Diegene die draait, kan controleren. Hoeveel smaken had je alweer? 
Proficiat, je hebt net het derde cijfer van het slot ontdekt! 
 
OPdracht 4. Je bent bijna op het einde gekomen! Doorheen de 
wandeling zag je allerlei smaakweetjes. Hopelijk heb je ze goed 
onthouden, want je hebt ze nodig voor de grote smaakquiz. Wat is 
juist en wat is fout? Volg de juiste antwoorden en kom uit bij het 
laatste cijfer van het slot! 

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



Bever 

startplaats 

Let op: tussen knooppunt 53 en 54 gaat de route langs een veldbaan. Toegankelijk 
voor buggy’s maar moeilijker te betreden aangezien geen goede verharde weg. 

(alternatief: draagzak meenemen).

duurtijd 

beschrijving 

 Wandelknooppunt 501 (ter 
hoogte van Pontembeek 19) . 

 
Je parkeert best aan de 

voetbalvelden van Pontembeek 
en volgt ongeveer 300m richting 

huisnummer 19

ongeveer 2 uur

Ben jij al in Bever geweest? Vlieg leidt je rond en laat je via een 
zoektocht van 4,2 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: 

501 - 502 - 52 – 53 – 54 – 59 - 501 
 



opdrachten 

Opdracht 1. Smaken combineren en puzzelen 
Speel de domino en combineer de juiste smaken. 
Noteer hier het cijfer dat je kan terugvinden in de box : 
 
Opdracht 2. Memoriseer jij de juiste smaken ? 
"Speel de memory en zoek dezelfde smaken. Wie de meeste 
kaartjes heeft, wint het spel. 
Noteer hier het cijfer dat je kan terugvinden in de box : 
 
Opdracht 3. Landen en hun gerechten 
Ga mee op reis en noteer bij elk land het passende gerecht. 
Noteer hier het cijfer dat je kan terugvinden in de box : 
 
Zet je tocht verder en kijk goed uit want weldra komt de schatkist 
op je pad.  Wanneer je de schat gevonden hebt, vergeet dan 
niet om een smaakboekje mee naar huis te nemen. 

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 263 
 

Sint-Pietersplein 1, 
Leerbeek

ongeveer 2 uur

Ontdek dat Leerbeek zoveel meer is dan het kruispunt van 2 
gewestwegen. Ga op ontdekking doorheen wegeltjes en zelfs over 

akkers langsheen een wandelzoektocht van 4,9 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: 

263-212-20-210-214-215-264-263



opdrachten 
Opdracht 1. Het zonnetje is een kinderdagverblijf. Ze maken hier 
dagelijks fruitpap. We willen vandaag een fruitpap maken met enkel 
zoete vruchten. Welke van de vruchten die ophangen aan de 
omheining past niet in het rijtje. Onthoud dit cijfer want je hebt dit 
nodig voor het slot. 
 
Opdracht 2. Vaak hoor je dat je niet mag spelen met je eten. Carl 
Warner doet dit echter toch en maakt hiermee fantastische 
landschappen. Je kan hier zijn kunstwerk zien. Hieronder vind je een 
kist waarin je papier, scharen en lijm kan vinden. Nu is het aan jou 
om een tekening te maken met afbeeldingen van eten in verwerkt, 
maar op een manier dat ze niet meer gebruikt worden als eten. 
Breng je tekening zeker mee wanneer je het cadeautje komt halen 
op de jeugddienst zodat we je resultaat eens kunnen zien. 
 
Opdracht 3.Een moestuinbak vol smakelijke kruiden. Proef maar 
eens en vertel elkaar welk kruid je het lekkerste vindt. Hoeveel 
moestuinbakken staan hier? Onthoud dit getal. 
 
Opdracht 4. Giuseppe Arcimboldo kon het niet laten om eten te 
verwerken in zijn kunstwerken. Welke voedingswaren zie je niet in 
één van zijn schilderijen die hier ophangen. Onthoud het nummer dat 
past bij de voedingswaren die je niet ziet. 
Vissen = 1  Pasta = 7   Gevogelte = 5 

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



Galmaarden

startplaats 

Let op: tussen knooppunt 600 en 608 stap je door veldwegen en velden. Deze weg is moeilijk 
toegankelijk voor een buggy. Ook kan je enkele koeien tegenkomen maar deze doen je zeker 

geen kwaad! Let op: tussen knooppunt 608 en 602 ga je een drukke straat moeten oversteken. 
Wees voorzichtig!

duurtijd 

beschrijving 

wandelknooppunt 600 
 

Vollezelestraat 3, 
1570 Galmaarden

ongeveer 2 uur

Ben je klaar om er op uit te vliegen in Galmaarden? Trek je beste 
wandelschoenen aan en hou je maar vast voor een superleuke wandeling 

van 5 km!

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: 

600 - 608 - 602 - 601 - 600



opdrachten 

Opdracht 1.  Je ziet hier een 8-tal bokalen hangen waarvan 
telkens 2 bokalen een vloeistof hebben met een bepaalde kleur. 
Hoe denk je dat ze smaken? Tel de getallen onderaan de 
bokalen op: welk getal is het? Deze heb je nodig voor de code 
van de schatkist! 
 
Opdracht 2. Bekijk het schilderij. Je ziet 6 kleine eetbordjes 
staan. Elk bordje ziet er verschillend uit met tal van kleuren. Hoe 
denk jij dat elk bordje smaakt? Op 1 van de bordjes staat een 
getal, zie jij het? Onthoud het voor de code van de schatkist! 
 
Opdracht 3. Toet toet! Proef jij van de kruiden in de 
kruidtuinmobiel? Herken jij alle smaakjes? Op 1 potje staat een 
getal. Deze heb je nodig voor de code! 
 
Nog even en je komt de schat tegen. Een kleine tip: hij is bij 
iemand heel bekend verstopt! 

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



Lennik 

startplaats 

De route is niet mogelijk met een buggy.

duurtijd 

beschrijving 

voetbal Eizeringen 
Eizeringenstraat 57, Lennik 

 
Tussen wandelknooppunt 

172 en 16

ongeveer 2.30 uur

Wandel ongeveer 4,5 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: 

16-174-167-168-176-173-177-167-165-169-166-163-16 



opdrachten 
Let op! De opdrachten zitten in afgesloten kastjes. Bij elke opdracht staat een cijfercode 
van 4 cijfers. Deze code heb je nodig om het kastje van je opdracht te openen en zo de 
opdracht te kunnen uitvoeren. Gelieve na het uitvoeren van je opdracht al het materiaal 
terug in het kastje te leggen en het slot weer goed te sluiten. Enkel zo hebben ook de 
andere kinderen plezier aan de zoektocht! 
 
Opdracht 1. Speel smaakdomino – code opdrachten kastje = 1234 
Haal de 24 kaartjes uit de kast en verdeel ze over het aantal deelnemers. Hou één kaartje 
over en leg dit op de grond. Op elk kaartje staat een smaak (zuur, zout, bitter of zoet) en 
een etenswaar. Leg nu de juiste smaak langs het juiste etenswaar. Diegene die als eerste 
al zijn kaartjes heeft gelegd wint de smaakdomino. 
 
Op één van de kaartjes staat een nummer. Dit is het eerste nummer dat je nodig hebt om 
de schatkist op het einde van je tocht te openen. 
 
Opdracht 2. Maak je eigen stilleven – code opdrachten kastje = 6789 
Heel wat schilders zijn gekend voor hun prachtige stillevens. In dit kastje vind je een aantal 
voorbeelden. Kan jij zelf een leuk en origineel stilleven maken. Je mag alle voorwerpen 
gebruiken die in de kast zitten maar ook voorwerpen die je ter plaatse vindt. Trek een foto 
van je stilleven en stuur deze door naar jeugd@lennik.be. Op het einde van de zomer 
wordt het leukste, creatiefste stilleven beloond met een echte fruitmand. 
 
in de kast staat een cijfer. Noteer dit cijfer als tweede cijfer. 
 
Opdracht 3. Nationale gerechten – code opdrachten kastje = 1750 
Welk gerecht hoort bij welk land? Bekijk de verschillende landkaarten en de verschillende 
gerechten. Weet jij welk gerecht bij welk land hoort? 
 
Tel de letters van het land waar heel veel kaas gegeten wordt samen en kom zo tot het 
derde cijfer. 
 
Opdracht 4. Weet wat je eet – code opdrachten kastje = 1800 
De kinderen krijgen een blinddoek om en de volwassene laten de kinderen verschillende 
dingen proeven. Als ze alles geproefd hebben, laat de ouder een tekening zien met alles 
wat ze geproefd hebben. Eén van de dingen op de tekening zat er niet tussen. Weet jij 
wat het is? Tel de letters van dit woord op om zo aan het vierde en laatste cijfer te komen. 



Nog meer zoekplezier 

In samenwerking met Sint-Pieters-Leeuw

In het kasteel van Gaasbeek

Albertina, onze muizenvriendin, is een echte voedingsspecialist. Ze houdt van koken en 
nieuwe receptjes uitvinden. Maar ze houdt die ook graag geheim. Daarom zorgt ze 
ervoor dat haar receptjes vol codes zitten zodat we die niet kunnen stelen. Probeer jij 
ook om haar codes te ontcijferen en haar lievelingsrecept te ontdekken? Als het je lukt, 
dan vertellen wij jou waar de schat verborgen zit en mag je een stukje van de schat mee 
naar huis nemen. 

Onder het motto “Proef jij wat ik proef?” gaan 
de kinderen op schattenjacht in de binnentuin 
van het kasteel. Een gratis zoektocht voor 
kinderen t.e.m. 12 jaar. Volwassenen (+18) 
betalen € 1 toegang voor de binnentuin. 
www.kasteelvangaasbeek.be

In kader van het Bruegeljaar werkte Lennik in samenwerking met Sint-Pieters-Leeuw een 
tweede zoektocht uit. Voor deze zoektocht landt vlieg in domein Groenenberg 
(Kasteelstraat 40 – 1750 Lennik). De tocht is ongeveer 3 km en is toegankelijk met buggy. 
Tijdens de tocht kan je ook nog mee genieten van de openluchttentoonstelling in kader 
van het Bruegeljaar. Ga op zoek naar de verschillende opdrachten en voer ze zo goed 
mogelijk uit. Vlieg helpt je een handje doorheen de hele tocht. 
 
Als je deze tocht met succes hebt afgewerkt, kan je een kadootje ophalen in Lennik of in 
Sint-Pieters-Leeuw. 
 
Het boekje voor deze zoektocht is te verkrijgen in de bibliotheek van Lennik, in het Sociaal 
Huis van Lennik of via www.lennik.be, www.sint-pieters-leeuw.be/schatten



Jeugddienst Lennik 
Schapenstraat 42, 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:......................................................................................


