
 



 

LEES DIT EERST! 

 

Ken jij Schatten van Vlieg al? 

Net als voorbije jaren heeft Vlieg weer overal in Vlaanderen schatkisten verstopt – 

nu ook twee in Wachtebeke! Je kan op schattenjacht in het centrum van 
Wachtebeke én in het Mola in het provinciaal domein Puyenbroeck.  
Heb je de twee schatkisten in Wachtebeke gevonden? Dan krijg je een cool gadget! 

Dit kan je afhalen in de Bibliotheek of het Cultuurhuis van Wachtebeke of in aan de 
balie van het Mola Molencentrum in het provinciaal domein Puyenbroeck. 

Tijdens deze schattenjacht ga je op verkenning doorheen het mooi ogende dorp van 
Wachtebeke, waarbij je start (en eindigt) aan de Bibliotheek en het Cultuurhuis (Dr. 

Jules Persynplein 6-7).  
Ben je met de auto gekomen? Dan kan deze op het Dr. Jules Persynplein geparkeerd 
worden.  

Een schattenjacht zonder schatkaart is natuurlijk geen échte schattenjacht!  
De schatkaart met de te volgen route vind je op de bladzijde hiernaast. 

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 voorlaatste pagina vul je alle 

gevonden letters en cijfers in. 

Ga jij de uitdaging aan? Mooi zo! 

Veel succezzzzzzzz! 
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TIP 2 Het juiste antwoord geeft je de derde letter van de plaats waar 
de schat verstopt is. 

Vlieg in het gemeentehuis 

! Opgelet ! Niet oversteken naar het gemeentehuis! Blijf op het 

voetpad aan de kant van het Dr. Jules Persynplein. 

Vlieg heeft zich verstopt in het gemeentehuis…  

Zie jij waar? 
 

1. Achter het raam, rechts op het gelijkvloers  = letter M 

2. Vlieg zit lekker op het balkon     = letter N 

3. Achter het raam, links op de eerste verdieping = letter O 

4. Vlieg zit gewoon op de muur     = letter P 
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1 

Bibuiltjes spotten  

In de tekening op het raam van de  

bibliotheek zijn enkele uiltjes verstopt.  

Hoeveel uiltjes tel jij? 

 
Aantal uiltjes: …………………………………… 

TIP 1 Het aantal uiltjes geeft je het eerste cijfer van het slot van de 
schat.  

Wist jij dat een uil zijn hoofd 270° 

kan draaien omdat zijn ogen niet 

kunnen bewegen? Zo kan hij toch 

alles om zich heen zien.  
Hoe ver kan jij je hoofd draaien? 
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Hoog op de kerktoren 

Kijk eens naar boven! Ja, daar helemaal omhoog! Zie je het ook, 

daar op de kerktoren? Zie je daar ook een dier van goud?  
Welk dier zie je bovenop de kerktoren? 

1. Een gans   = letter V 

2. Een haan   = letter O 

3. Een pauw   = letter E 

4. Een zwaan   = letter R 

TIP 3 Het juiste antwoord geeft je de tweede letter van de plaats 
waar de schat verstopt is. 

TIP 4 

Allemaal beestjes...  

Volg Vlieg de onverharde wegel in. Ergens langs deze onverharde 

weg zie je een insect op de muur. Welk insect zie jij? 
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De laatste letter van het insect op de muur geeft je de elfde 
letter van de plaats waar de schat verstopt is.  

 

 

 

  

sprinkhaan vlinder vlieg 

Wist jij dat een insect facetogen heeft?  
Facetogen bestaan uit een heleboel losse 
deeloogjes, dat zijn er soms wel dertigduizend! 
Ieder deeloogje heeft een eigen lens en ziet een 
heel klein stukje van de wereld. Al deze deeloogjes 
vormen samen een groter beeld, net zoals in een 
mozaïek. 
Kom jij onderweg ook insecten tegen? Welke?  

Dit insect staat op de muur: ………………..………………. 
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TIP 5 De tweede letter van de vogel die geen watervogel is, geeft je 
de achtste letter van de plaats waar de schat verstopt is.  

TIP 6 De tweede letter van de naam van de juiste boomsoort, geeft je 
de vierde letter van de plaats waar de schat verstopt is.  

Statige bomen langs het water 

Zie jij waar het water een bocht naar rechts maakt? En zie je daar 
ook de mooie bomen met hangende takken langs het water?  

Kijk goed naar de bladeren van deze boom.  
Weet jij aan de hand van het blad welke boom dit is?  
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Deze vogel is GEEN watervogel: ………………..……………………………… 

Gluren naar watervogels 

Je komt nu aan een waterloop. Sla hier rechts af en volg verder het 
pad langs het water. Op en rond het water zie je heel veel 
watervogels. Weet jij welke vogel in dit rijtje GEEN watervogel is? 

 

 

 

 

  

fuut meerkoet struisvogel 

 

 

 

 

   

berk wilde kastanje lijsterbes treurwilg 

Deze boom is een: ……….……………………………………………………………. 



 

Brug over het water 

De brug over het water is hier al heel lang, deze foto uit 1907 
bewijst het.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ligt op deze foto op de brug klaar om gelegd te worden?  
(Tip: het wordt nog steeds gebruikt als wegverharding en zie je hier nu nog op 
de parkeerplaatsen langs de weg. Het rijmt op ‘aardbeien’.)  
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Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 

Kijk eens goed rondom jou als je verder langs het 

water wandelt… 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet:  

het is wit en draait rond. Wat zie ik?  
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TIP 7 Nu geen letter of een cijfer, wel dit: de schatkist is gemaakt van 
hout. 

TIP 8 De eerste letter van het juiste antwoord, geeft je de vijfde 
letter van de plaats waar de schat verstopt is.  

Ik zie een: ………………..……………………………… 

! Voorzichtig bij het oversteken van 
deze drukke weg !  

Kijk eerst goed links en rechts of er 
geen auto’s of fietsers aankomen !  

Op de foto ligt een berg ………………..……………………………… 
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Door de ogen van Vlieg  

Hé, hier langs het water staat Vlieg! Wat zie je allemaal als je door 

het oog van Vlieg kijkt? 

 

We lopen nu al even langs dit water.  
Maar weet je ook de naam van deze waterloop?  
(Tip: het klinkt een beetje als ‘lang geleden’.)  

TIP 9 De tweede letter van de naam van de waterloop geeft je de 
twaalfde letter van de plaats waar de schat verstopt is.  

TIP 10 Hoeveel letters telt het antwoord? Neem hiervan het laatste 
cijfer. Dit cijfer is het tweede cijfer van het slot van de schat.  

10 

Afval zien we niet graag 

Afval hoort niet thuis in de natuur, maar in de 

vuilnisbak. Oud glas gooi je in de glasbak. 
Kijk hier eens goed rond.  

Wie zijn er bij de glasbakken “gezien”?  

We hebben ondertussen al ontdekt dat insecten, 
en dus ook vliegen, facetogen hebben. Maar wist 

je ook dat ze, dankzij deze bolle ogen vol 
deeloogjes, die alle richtingen opstaan, hun hele 

omgeving zien?  
Als wij willen weten wat er achter ons gebeurt, 

moeten we ons hoofd omdraaien, een vlieg 
niet… die ziet je dus bijna altijd aankomen, van 

welke kant je hem ook besluipt! 

Ik zie: ………………..……………………………………..…….…………………… 

De naam van de waterloop: …………………………………...……………… 

…………………………………...……………… ZIJN GEZIEN 



 

Sla op het fietspad rechtsaf.  
! Pas op voor fietsers op het fietspad !  

TIP 12 Het juiste antwoord geeft je de laatste letter van de plaats waar 
de schat verstopt is.  
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Flitsende fietssnelweg  

Vroeger liep langs deze weg geen fietspad maar een ander soort 
‘weg’.  

Weet jij welk voertuig hier vroeger reed?  

1. Een tram  = letter C 

2. Een monorail = letter G 

3. Een trein   = letter N 

Zoek de verschillen 

Ondertussen zijn we op de fietssnelweg terechtgekomen, laat dus 
zeker plaats voor fietsers. Langs het fietspad kom je onderstaand 
bord tegen. Vroeger was dit verbodsbordje veel leuker! Wat hebben 
ze weggehaald? Hoeveel verschillen zie je in totaal? 

 

 

 

  2 verschillen  = letter V 

  3 verschillen = letter C 

  4 verschillen  = letter E 

  5 verschillen  = letter I 
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TIP 11 Het juiste antwoord geeft je de negende letter van de plaats 
waar de schat verstopt is.  
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TIP 14 
Het juiste antwoord geeft je de tiende letter van de plaats waar 
de schat verstopt is.  

TIP 13 Het juiste antwoord geeft je de zesde letter van de plaats waar 
de schat verstopt is.  

Foto uit de oude doos 

Aan het kruispunt met de Stationsstraat stond vroeger een station 
waar je tot 1952 de trein kon nemen. Het enige overblijfsel van het 
station is de bareelwachterswoning. Hier zie je een oude foto van 
deze woning. Kan je dit huis nu nog terugvinden? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat zijn de kleuren van het huisnummer van dit huis?  

1. Blauwe cijfers op witte achtergrond = letter U 

2. Witte cijfers op zwarte achtergrond = letter A 

3. Zwarte cijfers op witte achtergrond = letter E 
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Vliegende ballen  

Aan de linkerzijde van het fietspad zie je rode sportvelden. 

Weet jij welke sport je hier kan beoefenen? 

1. Badminton  = letter C 

2. Tennis   = letter A 

3. Tafeltennis   = letter V 

4. Padel   = letter P 

5. Volleybal  = letter O 

Volg het fietspad verder.  
! Pas op bij het oversteken van  

de Melkerijstraat. Kijk eerst goed links en 
rechts of er geen auto’s of fietsers aankomen !  

Bij het kruispunt aan de Stationsstraat steek 
je eerst over en sla je dan rechtsaf. Let op bij 
het oversteken! Kijk eerst goed links en rechts 

of er geen auto’s of fietsers aankomen.  



 

Betegelde huizen 

Volg Vlieg naar links in de Molenstraat. In deze straat bevinden zich 

aan de linkerkant huizen die met witte, bruine en groene tegels 
bekleed zijn!  

Hoeveel huizen met zulke tegels tel jij?  
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TIP 16 Het juiste antwoord geeft je het derde cijfer van het slot van de 
schat.  

TIP 15 De letter op de rug van Vlieg is de dertiende letter van de plaats 
waar de schat verstopt is.  

Vlieg tussen de brillen 

Volg Vlieg verder langs de Stationsstraat naar brillenwinkel Optiek 

Victor. Daar is Vlieg een nieuwe bril aan het zoeken!  
Spot jij Vlieg in de etalage? 

 

 

Kijk eens goed…Het lijkt wel of Vlieg een tatoeage heeft laten 
zetten! Welke letter staat er op zijn rug? 
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Letter op de rug van Vlieg: …………………………………… 

Aantal huizen met tegels bekleed: …………………………………… 



 

TIP 17 Het juiste antwoord op de rebusvraag geeft je het vierde cijfer 
van het slot van de schat.  
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Beeld(ige) puzzel aan het raam 

Hé! Op het raam van dit gebouw staat een rebus…  
De beeldpuzzel vormt een vraag. 

Kan jij de rebus oplossen en het antwoord vinden op de vraag?  
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De boom in! 

Onderweg kom je deze boom tegen (zie 
foto). Gevonden? 

Ergens in deze boom zit Vlieg verstopt! 

Heb je Vlieg gevonden? Dan kan je het 
antwoord geven op volgende vraag: 

Welke kleur heeft Vlieg in de boom? 

1. rood  = letter A 

2. groen  = letter W 

3. blauw   = letter U 

4. paars  = letter M 

Let op! Laat Vlieg lekker zitten waar hij zit! 

TIP 18 
Het juiste antwoord geeft je de veertiende letter van de plaats 
waar de schat verstopt is.  

Steek nu samen met Vlieg de Molenstraat over,  
let op voor andere weggebruikers!  

Sla rechtsaf in het smalle steegje en volg dit tot aan 
het kruispunt met de Molenhoek.  

Sla hier rechts af richting het centrum.  
Steek de weg over bij het zebrapad aan het Jeugdhuis. 

Voorzichtig hier! 
Volg Vlieg verder tot voorbij het tankstation en sla 
hier links af naar het gebouw van de Sociale Dienst.  

Oplossing rebus:  …………………………………………………… 

…………………………………………………..? 

Antwoord op de rebusvraag: ………………………………... 



 

TIP 19 Het juiste antwoord geeft je de zevende letter van de plaats 
waar de schat verstopt is.  
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Gluren door het sleutelgat 

Volg Vlieg verder naar het gebouw van de BKO ‘t Meykevertje. 

Achter dit raam woont Vlieg. Gluur maar eens door het sleutelgat!  

Wat zie je allemaal in het huisje van Vlieg? 

Heb je Vlieg ook gespot? Wat is Vlieg aan het doen? 

1. Vlieg speelt kaart met een vriend = letter A 

2. Vlieg danst met iemand    = letter C 

3. Vlieg kijkt tv     = letter N 

4. Vlieg kijkt in een glazen bol  = letter O 
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Optische illusie of gezichtsbedrog 

Een optische illusie is een tekening waar je best twee keer naar 

kijkt, want een optische illusie begoochelt je ogen door iets te 
laten zien wat er niet is.  

Net zoals deze tekening: zie je de zwarte beker? En heb je ook de 
twee gezichten gezien?  

 

 

 

 

 

Aan het raam van het Cultuurhuis hangt ook een tekening met een 

optische illusie. Welke twee dieren zie je in de tekening? 

1. Een eend en een konijn  = letter P 

2. Een olifant en een muis  = letter B 

3. Een kikker en een paard  = letter V 

4. Een hond en een vis   = letter D 

TIP 20 Het juiste antwoord geeft je de eerste letter van de plaats waar 
de schat verstopt is.  

Ik zie in het huisje van Vlieg:  ………………………………………………. 

Volg Vlieg nu verder 
richting Dr. Jules 

Persynplein voor de 
laatste vraag. Steek op 
de zebrapaden over. 



 

Cijfers en letters 

Tijdens de zoektocht krijg je van Vlieg per opdracht een cijfer of 
een letter.  

 

Vul hier de letters in voor de verstopplaats van de schat: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Vul hier de gevonden cijfers in van het slot van de schat: 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

1 2 3 4 

             

9 10 11 12 13 14 15 

Hoera! 

Nu heb je alle letters en cijfers gevonden om de 

verstopplaats van de schat te vinden én om het slot van de 

schat te openen.  



 

 

Zoek de Schat van Vlieg 

Zoek nu de schat, open het slot en ontdek wat er in de schatkist zit.  

 

Heb je de schat gevonden? Goed zo!  

Dan krijg je een leuk cadeautje! 

 
! Opgelet ! Sluit je de schatkist nadien goed en verstop je hem op 

dezelfde manier zoals je hem gevonden hebt? Zo beleven de 
kinderen die na jou komen ook een leuke schattentocht. 

 

Tot de volgende keer! 

 

Vele groeten, 

Vlieg 
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