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Ik ben Vlieg! Misschien ken je mij wel, want ieder jaar verstop ik in heel 
Vlaanderen schatkisten. En je hebt geluk, want in Vorselaar zijn er deze zomer 
wel twee te vinden.

De eerste schat kom je op het spoor via een verrassend geurparcours in de 
bib. De schatkaart vind je op de volgende pagina.

Een spannende snuffelzoektocht door Vorselaar leidt je naar de tweede schat. 
Lees verder vanaf pagina 6.

Alle opdrachten en vragen hebben te maken met het thema geuren. Ontdek 
dus de speurneus in jezelf: ruik jij wat ik ruik?

Klaar om te vertrekken?
Hup, hier gaan we dan!

Beste schattenjager

Vragen of opmerkingen over deze zoektocht? 
Neem contact op met cultuur@vorselaar.be of 014 50 71 25.

Contact



Geurparcours bib

HEERLIJKE GEURTJES 

OM MEE TE NEMEN    
Uitdaging bij de reisgidsen    

WIE DURFT? 

    Uitdaging bij de kookboeken    

RUIKT HET HIER NAAR 

BOEKEN? 
Uitdaging bij de weetjesboeken 

GEKKE NEUZEN PARADE    

Uitdaging bij de jeugdboeken    

BIJZONDERE GEURTJES 

TENTOONSTELLING    
Uitdaging in de leeszaal 

WAT RUIK IK DAAR?    
Uitdaging in de peuterhoek    

RARA...WAT IS DAT?    
Uitdaging achteraan in de bib    

Noteer hier de 4 cijfers van de code om de schatkist te openen 

KLAAR !     
SCHATKAART 

START !  

RUIK JIJ WAT IK RUIK ?RUIK JIJ WAT IK RUIK ?RUIK JIJ WAT IK RUIK ?RUIK JIJ WAT IK RUIK ?    

Volg het speelse geurparcours in de bib 

en vind de schat. Bij de opdrachten met 

een cijferslot, vind je een cijfer om de 

code te kraken! Die code heb je straks 

nodig om de schatkist te openen! 

Veel plezier!  
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De schatkist van Vlieg ligt in sportcafé De Dreef. 
Maar … ze zit op slot! 
En oh jee! Wat een enorme bos sleutels!

Om te weten welke sleutel de schatkist opent, moet je eerst een kleurencode 
kraken. 
Die ontdek je door mee op tocht te gaan met Vlieg!

Veel plezier!

Snuffelzoektocht Volg Vlieg via de rode route

Bekijk op mobielVlieg2022 (afgeleid)
Door Lokaal bestuur Vorselaar

Lengte: 3.7  km

Stijging: 9  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10
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We starten onze speurtocht op sportcentrum De Dreef. Wandel 
richting het skatepark en ga door het poortje de Dreef in. Daar wandel 
je naar links, richting de kerk. Na een 100-tal meter sla je linksaf een 
onverhard bospad in. Je wandelt nu langs de hondenspeelweide. 

Misschien zijn hier wel honden aan het spelen?

Geurweetje
Wist je dat honden heel goed kunnen ruiken? Wel een miljoen 
keer beter dan de mens! Dat komt omdat ze meer reukcellen 
hebben. De meeste dieren hebben een beter reukvermogen 
dan mensen. Olifanten hebben het beste reukvermogen van 
het dierenrijk. Zou dat door die lange slurf komen? Een mol 
ziet bijna niets, dus hij moet zijn neus gebruiken om de weg te 
vinden. En muggen kunnen mensen tot op een afstand van 100 
meter ruiken.

Geuropdracht
Hoe goed is jouw reukvermogen? Zie jij deze dingen rondom 
je? Ga er eens aan ruiken. Hebben ze een geur? Misschien helpt 
het om ze heen en weer te wrijven tussen je vingers.

Wandel rechtdoor het Fluitpad door, tot in de Riemenstraat. Steek 
voorzichtig over en ga naar links. Even verderop ga je rechts het 
Smissenpad in, vlak voor Slagerij Stevens (Riemenstraat 6). Volg het 
Smissenpad tot in de Kabienstraat en sla hier linksaf. Wandel de 

Kabienstraat ten einde en buig rechtsaf. Wandel 50 meter rechtdoor en zoek 
het doorsteekje naar de parking naast de bib. Steek de parking voorzichtig 
over en ga langs de slagboom, richting de achterkant van het gemeentehuis. 
Hier zie je een kunstwerk, genaamd ‘Knuffelcontact’. Het symboliseert de 
solidariteit tijdens de coronaperiode.

Geuropdracht
Knuffeltijd! Ga bij het kunstwerk staan en geef jouw vriendje, 
mama, papa, broer, zus, oma of opa, … een dikke knuffel! 
Besnuffel elkaar eens goed! Wat ruik je? Wasmiddel, parfum, 
lichaamsgeur, zonnecrème, een stuk fruit of koekje dat de ander 
net heeft gegeten? Herken je de geur van jouw ‘knuffelpartner’? 
Misschien wekt de geur wel een gevoel op?

Knuffelcontact in 
Gemeentepark

Aarde Grassprietjes Blad van 
een boom
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Vraag - kraak de kleurcode
Sta je met je gezicht naar het Knuffelcontact? Kijk dan achter je. Aan het 
raam van Lokaal Dienstencentrum Sprankel! heeft Vlieg een afbeelding 
van het menselijk brein gehangen. Waar in de hersenen worden geuren 
waargenomen? Welke kleur heeft dit hersengebied op de tekening? 
Doorkruis deze kleur in het kleurenraster op pagina 19.

Geurweetje
Een parfum kan je blij maken omdat het je doet denken aan 
iemand. De geur van een drankje waar je ooit ziek van werd, 
kan je meteen weer onwel maken. De geur van zonnecrème 
doet je zin krijgen in de zomer. Waarom zijn geuren zo sterk 
gelinkt aan emoties? Dat komt omdat de plek in de hersenen 
waar geuren worden waargenomen en de hersengebieden 
waar onze gevoelens worden geregeld, vlakbij elkaar liggen. 

Wandel niet verder tot bij het gemeentehuis, maar vervolg je weg 
richting de Nieuwstraat, met Sprankel! op je linkerzijde. Steek de 
Nieuwstraat over en ga de Veldstraat in. Wandel door totdat je op je 

rechterzijde, tussen huisnummers 32 en 36 een paadje ziet. Het Kwetterpad 
brengt je naar een gezellig buurtpleintje, het Kwetterplein.

Vraag - kraak de kleurcode
Zoek het geurkastje van Vlieg en knijp zachtjes op het flesje. Welke geur 
ruik je? Doorkruis de kleur van het bijhorende kadertje in het kleurenraster 
op pagina 19.

Geuropdracht
Geurenmemory! In het kastje vind je ook een 
doosje met kaartjes. Spreid ze uit op het gras 
of op de picknickbank, met de afbeeldingen 
naar beneden. Draai om beurt 2 kaartjes om. 
Wie verzamelt de meeste identieke duo’s? 
Wie verzamelt de meeste lekkere geurtjes 
en wie de meeste stinkdingen? Klaar met 
spelen? Berg de kaartjes dan weer op voor 
een volgende schattenjager.

Citroen Chocolade Munt
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Volg het Kwetterpad tot in de Merellaan. Ga linksaf en wandel de 
Merellaan ten einde tot in de Fazantenlaan. Ga hier rechtsaf. Wandel 
de Fazantenlaan ten einde tot aan de Dijkbaan. Daar ga je naar links, 

richting de schapenstal, 100 meter verder aan de overzijde van de straat. 

Geuropdracht
Vlieg heeft hier een geurig kruidentuintje neergezet. Duik met je 
neus tussen de kruiden. Trek gerust een blaadje af en verpletter 
het tussen je vingers. Wat ruik je? Vind je deze geur lekker of 
net niet? Opgelet: pluk de takjes niet kaal, dan kunnen ook de 
schattenjagers na jou nog snuffelen.

Vraag - kraak de kleurcode
Welk van onderstaande kruiden vind je NIET in het tuintje van Vlieg? 
Doorkruis de kleur van het bijhorende kadertje in het kleurenraster op 
pagina 19.

Munt Basilicum Koriander Rozemarijn

Geurweetje
Kruiden ruiken niet alleen lekker, ze zijn ook nuttig. Je kan ze 
gebruiken om smaak te geven aan een gerecht en soms hebben 
ze zelfs een geneeskrachtige werking. Je bent hier vlakbij het 
gehucht ‘Heiken’. Daar leefde vroeger Mie Broos (1839- 1927), 
een Vorselaarse kruidengenezeres. Ze bereidde wonderzalfjes. 
Behandeling van huidziekten en puisten was haar specialiteit. 
Meer dan 3.500 mensen, zelfs uit het buitenland, kwamen hulp 
zoeken bij Mie Broos. Voor haar zalfjes gebruikte ze kruiden die 
ze hier op het Heiken vond. 

Mie Broos
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Keer terug naar de Dijkbaan. Steek de straat over en wandel terug 
naar de richting waaruit je kwam. Sla tussen huisnummers 35 en 37 
een onverhard pad in. Dit is het Hobbelspoor. Speur verderop op je 

rechterkant in de weiden. Zijn de paarden thuis? 

Wandel verder in dezelfde richting. Op de eerstvolgende kruising sla 
je linksaf tot je weer in de Fazantenlaan komt. Je komt uit tussen 
huisnummers 20 en 22. Je gaat hier rechtsaf. Een 50-tal meter 

verder duik je links een pad in. Het Roodborstjespad buigt even verderop naar 
rechts en voert je naar ‘de Plek’ tussen de achtertuinen van de Fazantenlaan 
en de Vinkenlaan. Vraag - kraak de kleurcode

Kijk eens rond. Grote kans dat je ergens paardenpoep ziet liggen. 
Paardenvijgen zien er anders uit dan jouw boodschap in het toilet. 
Vlieg heeft ergens in het Hobbelspoor aan de omheining een opdracht 
gehangen. Welk dier heeft nog GEEN boodschap gedaan? Doorkruis de 
kleur van het bijhorende kadertje in het kleurenraster op pagina 19.

Geuropdracht
Welke dierenpoep stinkt het ergste, denk 
je? Kan je nog andere dingen bedenken die 
stinken? Noem om beurt iets op. Wie kan het 
langst doorgaan?

Muis Paard

Koe Hond

Geuropdracht
Op dit pleintje groeien meestal veldbloemetjes. Afhankelijk van 
wanneer je hier komt (de vroege lente of de late zomer) vind 
je o.a. madeliefjes, witte klaver, fluitekruid, paardenbloemen, 
smalle weegbree, boterbloemen, reigersbek, witte dovenetel, … 
Zoek zoveel mogelijk verschillende bloemetjes. Benieuwd hoe 
ze heten? Er bestaan apps om bloemen en andere dingen in de 
natuur te helpen herkennen, o.a. de gratis app ‘ObsIdentify’ van 
Natuurpunt. Vind je hier op dit ogenblik niet veel bloemetjes? 
Zoek dan verder tijdens het vervolg van je wandeltocht.

Vraag - kraak de kleurcode
Zoek het geurkastje van Vlieg en knijp zachtjes op het flesje. Welke geur 
ruik je? Doorkruis de kleur van het bijhorende kadertje in het kleurenraster 
op pagina 19.

Kersen Lavendel Appel
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Steek ‘de Plek’ over tot je bij het Vriendschapsbos komt. Wandel verder 
doorheen het Vriendschapsbos en neem daarna het Vogelnestjespad, 
waarvan de ingang verscholen ligt achter het struikgewas, tot in de 
Vinkenlaan. Hier sla je linksaf. Een 100-tal meter verder ga je rechts 

een onverhard paadje in, tussen huisnummers 19 en 21. Zo kom je uit in de 
volkstuintjes van de Tuinfluiter. 

Geurweetje
In deze ‘samentuin’ worden allerlei groenten en vruchten 
gekweekt. Lust jij alle soorten groenten en fruit? Wist je dat je 
smaak afhankelijk is van wat je ruikt? Als je niet goed kunt ruiken, 
verlies je 90% van je smaakzin. Vraag je ouders thuis maar eens 
om je enkele dingen te laten proeven terwijl je geblinddoekt 
bent. Smaakt alles hetzelfde zonder blinddoek?

Geuropdracht
Denk aan iets eetbaar. Vertel over de geur van het eten zonder 
de naam ervan te gebruiken. Vertel bijvoorbeeld hoe een 
banaan ruikt, zonder dat je het woord banaan gebruikt. Kan de 
ander raden waaraan jij denkt?

Verlaat de samentuin langs het andere paadje dat uitkomt in de 
Ravenlaan. Ga hier rechtsaf en wandel tot aan de Nieuwstraat. 
Steek de Nieuwstraat over en volg het paadje aan de overkant van 

de straat tot aan de inkompoort van de Schranshoeve. Wandel verder langs 
de buitenkant van de vest en buig linksaf tot je op het speelpleintje naast de 
Schranshoeve komt.

Vraag - kraak de kleurcode
Zoek het laatste geurkastje van Vlieg en knijp zachtjes op het flesje. 
Welke geur ruik je? Doorkruis de kleur van het bijhorende kadertje in het 
kleurenraster op pagina 19.

Sinaasappel

Eucalyptus
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De schat vind je in sportcafé De Dreef. 
Vlieg toonde je welke kleuren je mocht afvinken.
Welke kleur blijft er over?
Eén van de twee sleutels in die kleur opent de schatkist!

Proficiat, je mag een sleutelhanger of ander cadeautje en een stickervel uit de 
kist kiezen. 

Op de achterkant van het stickervel staat een unieke code. Voer deze voor 
5 september in op www.schattenvanvlieg.be en je maakt kans op een 
familieweekend in Ieper.

Vergeet ook niet om je stempelkaart te laten afstempelen. Als je nog schatten 
vindt in twee andere Neteland-gemeenten, dan krijg je een leuke prijs extra. 
Die kan je ophalen in elke bib van Neteland: Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Olen of Vorselaar.

We wensen je nog een 
geweldige zomervakantie! 

Hopelijk zien we jou volgend jaar terug!

S L E U T E L

Foto-opdracht
Je tocht zit er bijna op! Maak nog een leuke foto op de 
speeltuin, bij de eendjes, naast het geurkastje, op de arena een 
eindje verderop, … en post hem op sociale media met 
#schattenvanvlieg. Kijk dan snel op de volgende pagina! 
Heb je de kleurencode gekraakt?

Wandel de speeltuin voorbij en ga op je rechterzijde een paadje 
in. Het Stampertjespad voert je naar de Tuinweg. Ga in de Tuinweg 
linksaf tot je in de Riemenstraat komt. Steek voorzichtig over, wandel 
enkele meters naar links en duik tussen huisnummers 71 en 73 een 

klein paadje in. Je komt uit tegenover het containerpark in de Oostakker. Ga 
naar links. Even verderop kom je weer aan de ingang van het sportcentrum! 

Geurweetje
Niet alle bloemen ruiken lekker! In de plantentuin van Meise 
staat een reuzenaronskelk van meer dan 2 meter hoog. Ze 
bloeit slechts af en toe gedurende 48 uur en verspreidt dan 
een walgelijke, bijna ondraaglijke geur van rot vlees. Jakkes!



Tot ziens!


