
V.U. gemeente Maarkedal

SCHATTEN VAN VLIEG in Maarkedal 
zomerzoektocht voor kinderen | 29  juni tot 31 augustus

Vlieg wijst je de weg! Volg de vliegjes langs de route.

Praktische info op de achterzijde.
www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd 
vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52 

   Zoek een 
Schat van Vlieg 
        en ontdek 
of jij proeft 
     wat ik proef. 

De tocht  
Startplaats:  Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1, Maarkedal

De route start aan het paadje achter het Administratief Centrum 

Afstand: 5,25 km 

We wandelen langs heel wat trage wegen. Enkele stukken zijn wat minder  
toegankelijk voor buggy’s. 

Enkele afspraken 
• Laat alles van de zoektocht hangen en staan zodat het ook plezant is voor wie 

na jou deelneemt aan ‘Schatten van Vlieg’. 

• Ontbreekt er iets? Laat het ons weten als iets ontbreekt bij de opdrachten of 
als de schatkist leeg is.

• Er zijn drie schatkisten. Ze hebben alle drie dezelfde inhoud. Open maar één 
schatkist, zo hou je het fair voor iedereen. 

Einde van de tocht: drie schatkisten en de openingsuren 
Heb je de schattenjacht tot een goed einde gebracht?  
Er rest je nog één opdracht: de schatkist openen! 

Om je op zoveel mogelijk verschillende tijdstippen de mogelijkheid te geven de 
schatkist te openen, zijn er 3 schatkisten. 

Bekijk goed de openingsuren hieronder en kies de locatie die het best past bij 
het moment dat jij op schattenjacht gaat. Let op: er zijn ook enkele momenten 
dat geen enkele schatkist zich laat openen. 

Dienst Burgerzaken: Nederholbeekstraat 1, Maarkedal
openingsuren: ma - vrij: 8 - 12 uur, woe & vrij: 12.30 - 14.30 uur, za: 9 - 11.30 uur
gesloten op 11, 20 en 27 juli, 3, 10 en 15 augustus

Bibliotheek: Nederholbeekstraat 1, Maarkedal
openingsuren: woe: 14 - 17 uur, do: 16 - 19 uur, vrij: 14 - 19 uur, za: 10 - 12 uur 
gesloten op 11 juli, 15 augustus en van 20 juli t.e.m. 4 augustus

Woonzorgcentrum Ter Gauwen: Puttene 36, Maarkedal
openingsuren: dagelijks: 8 - 20 uur

Mooie foto’s gemaakt?  
Post jouw foto’s op Instagram met de hashtags #schattenvanvlieg, 
#maarkedalmoetjebeleven en #maarkedalzomert 

Je kan ook deelnemen aan de fotowedstrijd #maarkedalzomert.  
Alle informatie hierover vind je via: www.maarkedal.be/maarkedalzomert 

 



start

kraak de code

     1           2          3          4  

Vlieg heeft een schat verstopt. Ga jij mee op schattenjacht? 
Vlieg wijst de weg. Langs de tocht vind je enkele sappige opdrachten. 
4 opdrachten geven je ook een cijfer. Deze zijn aangeduid met een           .
Kraak zo de code om de schatkist te openen. 
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