
 

IN DROGENBOS, LINKEBEEK & SINT-GENESIUS-RODE

Schatten
 van Vlieg

Wandel- 
zoektochten



 

Nee? Geen enkel probleem! Maak kennis met 
de leukste wandelzoektochten die je al ooit 
hebt meegemaakt. 

Vlieg verstopt al vele jaren overal in Vlaanderen schatkisten en 
dit jaar ook in Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. 
Tijdens de schattenjacht ga je op verkenning doorheen deze 
wondermooie gemeenten, waarbij je start (en eindigt) aan onze 
gemeenschapscentra (GC de Muse en FeliXart in Drogenbos, 
GC de Moelie in Linkebeek en GC de Boesdaalhoeve in Sint-
Genesius-Rode). 

Een schattenjacht zonder schatkaart is natuurlijk geen échte 
schattenjacht! De schatkaarten met de te volgen route vind je in 
deze folder.
 
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 terugvindt. 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 cijfer. Deze cijfers heb je nodig om de verstopplaats van de schat 
én de code van het slot te weten te komen. Na elke wandeling vul je 
alle gevonden cijfers in. 

Ga jij de uitdaging aan? Mooi zo! 

Veel succezzzzzzzz!

KEN JIJ 
SCHATTEN  
VAN VLIEG AL?



 

Nee, geen enkel probleem! Maak dan kennis 
met de leukste wandelzoektochten die je al ooit 
hebt meegemaakt. 

Vlieg verstopt al vele jaren overal in Vlaanderen schatkisten en 
dit jaar ook in Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. 
Tijdens deze schattenjacht ga je op verkenning doorheen deze 
wondermooie gemeenten, waarbij je start (en eindigt) aan onze 
gemeenschapscentra (GC de Muse en FeliXart in Drogenbos, 
GC de Moelie in Linkebeek en GC de Boesdaalhoeve in Sint-
Genesius-Rode). 

Een schattenjacht zonder schatkaart is natuurlijk geen échte 
schattenjacht! De schatkaarten met de te volgen route vind je in 
deze folder.
 
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 laatste pagina vul je alle gevonden letters en cijfers in. 

Ga jij de uitdaging aan? Mooi zo! 

Veel succezzzzzzzz!

Respect!
Wees respectvol wanneer je deelneemt 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.

Cadeautjes?
Elk gemeenschapscentrum voorziet een cadeautje voor elk kind 
na het afronden van de zoektocht. 

Ontbreekt er iets?
Schatten van Vlieg 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. De contactgegevens vind je op de achterkant van dit boekje.

Heb plezier maar blijf aandachtig
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.

Deel je foto met ons
Laat ons zien dat jij deelnam aan de zoektochten van Schatten 
van Vlieg. Stuur een selfie van jou en je favoriete plekje naar 
één van de gemeenschapscentra van de gemeente waar de 
zoektocht plaatsvond. Aan het einde van de zomer zal er een 
foto geloot worden en wint die een gratis abonnement voor 
de familievoorstellingen  van onze gemeenschapscentra.                        
Alle contactgegevens vind je achteraan in dit boekje.

TIPS
Helaas, we zijn nog niet af van dat lelijk  
coronamonster! Helpen jullie mee om de  
zoektochten virusvrij te houden?

CORONATIPS

1

3

Neem een potje desinfecterende 
handgel of ontsmettingsmiddel mee.

Raak onderweg zo weinig mogelijk 
opdrachten aan. Ontsmet je handen 

voordien en nadien als je toch iets 
moet aanraken! 

Kom je onderweg andere 
schattenjagers tegen, hou dan zeker 

1,5 meter afstand. 2



 

ALLES NOG EENS OP EEN RIJTJE... 
HOE KAN JE DEELNEMEN? 
Maak je keuze!
Kies een gemeente uit waar je de zoektocht wil doen. Kijk goed na 
waar de exacte startplaats is.

Ik ga op stap en neem mee...
dit boekje (1 per kind), een balpen, fototoestel of smartphone en 
handgel/ontsmettingsmiddel.

Op schattenjacht
Trek je wandelschoenen aan en ga naar de startplaats. Volg 
de uitgestippelde wandeling in dit boekje. Voer onderweg de 
opdrachten uit en ontdek de code. Neem foto’s of maak een 
filmpje, en stuur ze ons door.

Eindelijk, de schatkist!
Heb je de schatkist op het einde van de zoektocht gevonden? 
Open het slot en ontdek wat er in de schatkist zit.  
Neem er één cadeautje uit en neem er een grappige,  
originele selfie mee. Stuur je foto door naar één van onze 
deelnemende gemeenschapscentra. 

Opgelet! Sluit je de schatkist nadien goed af met het slot? 
Zo beleven de kinderen die na jou komen ook een leuke 
schattentocht.
 
Tot de volgende keer! 
Vele groeten

GC de Boesdaalhoeve, GC de Moelie, GC de Muse en FeliXart

 



WANDELING 
BOESDAALHOEVE  
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opdracht uitleg

Kan jij alles vinden? Wat heb je gezien tijdens de 
wandeling? Kruis het aan op het lijstje:

Natuurkunst Ga op zoek naar twijgjes, grassprieten, steentjes, … 
en maak er de eerste letter van jouw naam mee.

Omgekeerd 
verstoppertje

Eén iemand verstopt zich en de anderen moeten 
hem/haar zoeken. Wie hem/haar vindt, gaat 
erbij zitten, net zolang tot iedereen zich op de 
verstopplek heeft verzameld. Wie de verstopper 
als eerste vond, heeft gewonnen en mag zich 
verstoppen tijdens de volgende ronde.

DOE-OPDRACHTEN 
D

O
O

R
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EN
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Kan jij dit vinden? 
  steen
  blad
  stok
  afval
  boom
  nest
  insect
Voelen
  iets hards
  iets zachts
  iets glads
Kleuren
  zwart
  groen
  rood
  blauw
  geel 
  wit

Graffitikunst Graffiti is een kunstvorm die wordt uitgevoerd 
door met spuitbussen of andere materialen 
figuren en/of teksten op bijvoorbeeld muren te 
plaatsen. Op de hangar staat heel wat graffiti. Kan 
jij ook een graffiti-tekening maken in je boekje?

1 minuut 
stilte

 voetweg 26

1 minuut stilte? Het blijft een uitdaging! 
Probeer samen 1 minuut volledig stil te zijn.  
Zo kan je heel wat (bos)geluiden horen. Het 
ritselen van de blaadjes in de wind, het fluiten van 
vogels of misschien het geluid van mensen in de 
verte… Kunnen jullie opsommen wat jullie allemaal 
gehoord hebben?
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Natuurquiz

Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

 pleintje 
Bloemenerf

Los de vragen op. De juiste antwoorden geven je 
een cijfer voor de schatkist.

1. Hoeveel poten heeft een spin?
A = 8 // B = 1 // C = 12

2. Hoe wordt een babyschaap genoemd?
A = een welp // B = een lammetje // C = een 
veulen

3. Welke kleur heeft een goudvis meestal?
A = zwart // B = groen // C = oranje 

4.  Welke siervogel heeft een grote staart bestaande 
uit ca. 50 veren?

A = een kip // B = een duif // C = een pauw

5. Wat is het hoogste dier ter wereld?
A = een giraf // B = een olifant // C = een krokodil

6. Wat voor dier is Winnie de Poeh?
A = een aap // B = een beer // C = een varken

               A-A-A-A-A-A

                B-C-B-C-B-C

                A-B-C-C-A-B

Ik zie,  
ik zie wat jij 
niet ziet

 speeltuin

Ga achter je mama/papa/broer/zus/... staan en 
kijk samen naar de speeltuin. Teken een object 
uit de speeltuin met je vingers op de rug van de 
andere persoon. Kan hij/zij beschrijven en raden 
wat je tekent?

Pictionary
 

vlaggenmasten 
Boesdaalhoeve

In de box (aan de Boesdaalhoeve) liggen namen 
van dieren, bomen of objecten uit de natuur. 
Neem een kaartje uit de box en teken het object 
op het whiteboard. Kunnen de anderen raden wat 
je tekent?

Logo

Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Wat is het logo van het bedrijf dat je net 
gepasseerd bent? Kijk goed rond!

Zijstraten

Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Hoeveel zijstraten zijn er op de Boesdaalweg 
tussen het Beukenplein en de Lindekensweg?

               20 zijstraten

                geen zijstraten

                6 zijstraten

= 2

= 1
= 5

= 8
= 6

= 3
= 7

= 4

= 5
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WANDELING 
BOESDAALHOEVE 
MOELIE  
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8,78 km

2
Geschiedenis

Onthoud  
het cijfer van de 
juiste oplossing. 
Je hebt dit 
straks nodig om 
de schatkist te 
openen...

Wanneer is de Boesdaalhoeve gebouwd? 
Tip: Het jaartal staat ergens op de voorkant van 
het gebouw.

           _  _  _ _

Wist je dat … 
-  de Boesdaalhoeve vroeger een échte hoeve/

boerderij was? Dat kan je zien op de foto. 

-  de Boesdaalhoeve een beschermd monument 
is? Dat betekent dat we aan de buitenkant niets 
mogen veranderen. 

-  we nu een gemeenschapscentrum zijn en leuke 
activiteiten voor kinderen en volwassenen 
organiseren? 

-  je altijd welkom bent. Surf eens naar onze website 
om te kijken wat je allemaal in de Boesdaalhoeve 
kan doen: www.deboesdaalhoeve.be 

Open nu de schatkist  
met de code  
die je hebt gevonden.
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Jaartal
 kerk 

Linkebeek

In welk jaar is de kerk van Linkebeek gebouwd? 
Tip: je vindt het jaartal terug op de kerk en ergens 
op de grond.

Kunst met 
stenen

 begin 
Wijnbrondal

DOORLOPEND

Ga op zoek naar een mooie steen en neem hem 
mee naar het einde van het wijnbrondal. Leg hem 
mee op de stapel. Samen creëren we kleine  
rotskunstwerkjes.

Telopdracht
 trappen 

Wijnbrondal

Tel de treden van de trap.
Het middenste cijfer heb je nodig voor ons 
cijferslot.

                          _  _  _ treden

Creatieve 
foto

 
Hollebeekstraat 
– Linkebeek 
Hoeve Holleken

Maak een leuke en creatieve foto met het 
paard. Deel deze foto op sociale media met 
#schattenvanvlieg #deboesdaalhoeve #demoelie 
#demuse #felixartmuseum

opdracht uitleg

Zie jij wat ik 
zie? Wat heb 
ik gezien?
Bingokaart

DOORLOPEND

Wat heb je gezien tijdens de wandeling?  
Kruis aan op de bingokaart:

DOE-OPDRACHTEN 

Wist je dat … 
... zowel de kerk, als de kerkhofmuur als de 

toegangstrappen naar de kerk een beschermd 
monument zijn.

Wist je dat … 
... het Wijnbrondal in het Frans “Valléé des Artistes 

(kunstenaarsvallei) wordt genoemd? Vroeger 
kwamen heel veel kunstenaars hier inspiratie 
opdoen voor hun schilderijen. 
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Pictionary
 

vlaggenmasten 
Boesdaalhoeve

In de box (aan de Boesdaalhoeve) liggen namen 
van dieren, bomen of objecten uit de natuur. 
Neem een kaartje uit de box en teken het object 
op het whiteboard. Kunnen de anderen raden wat 
je tekent?

Kunst in de 
natuur

 begin  
Termeulenweg

DOORLOPEND

Verzamel tijdens de wandeling objecten om er 
een mooi kunstwerk van te maken. Maak geen 
natuur stuk, maar verzamel objecten die al op de 
grond liggen. Stuur een foto van je kunstwerk naar 
info@deboesdaalhoeve.be, info@demoeilie.be of 
info@demuse.be.

Dieren- 
geluiden

 midden  
Termeulenweg

Iedereen kiest een dier met geluid uit het lijstje 
hieronder. Speel nu verstoppertje maar maak 
soms het geluid van je dier.
Mogelijke dierengeluiden: kikker – duif – specht – 
kip – wesp – hond – kat - muis

Morsecode
 Beukenplein

Morse is een communicatiecode. Je stuurt 
signalen met pauzes. Deze signalen illustreren 
letters, leestekens en cijfers. Je kan een geheime 
boodschap in morse communiceren.

Kan jij de code hieronder decoderen? Het antwoord 
is een cijfer voor het slot van de schatkist.

_ _ . .  I  .  I  . . . _  I  .  I  _ .

Verstopper-
tje

 einde 
Rodestraat  
en begin bos

Speel verstoppertje! Speler 1 telt tot 30 en de 
andere spelers verstoppen zich. Na het aftellen 
probeert speler 1 iedereen terug te vinden.

Ik zie, ik zie, 
wat jij niet 
ziet…

 vanaf
Karekietlaan

Speler 1 zoekt een object uit de buurt en denkt 
hieraan. De andere spelers proberen het object te 
raden. Speler 1 geeft tips door de zin ‘ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet en het is…’ te zeggen.
Bijvoorbeeld: ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is 
geel/krom/rot’ – een banaan

Specifieke 
vorm

 Karekietlaan 
47

Ga voor het huis aan nummer 47 staan. Hoeveel 
ramen hebben dezelfde vorm als de ruit 
hieronder?

Dit cijfer heb je nodig voor het cijferslot.

Geschiedenis

Wanneer is de Boesdaalhoeve gebouwd? 
Tip: Het jaartal staat ergens op de voorkant van 
het gebouw.

           _  _  _ _

A  . _
B  _ . . . 
C  _ . _ .
D  _ . . 
E  .
F  . . _ .
G  _ _ .
H  . . . .
I  . .

J  . _ _ _
K  _ . _ 
L  . _ . .
M  _ _
N  _ . 
O  _ _ _
P  . _ _ . 
Q  _ _ . _
R  . _ . 

S . . . 
T  _
U  . . _
V  . . . _
W  . _ _
X  _ . . _
Y  _ . _ _
Z  _ _ . .

Wist je dat … 
-  de Boesdaalhoeve vroeger een échte hoeve/

boerderij was? Dat kan je zien op de foto. 

-  de Boesdaalhoeve een beschermd monument 
is? Dat betekent dat we aan de buitenkant niets 
mogen veranderen. 

-  we nu een gemeenschapscentrum zijn en leuke 
activiteiten voor kinderen en volwassenen 
organiseren? 

-  je altijd welkom bent. Surf eens naar onze website 
om te kijken wat je allemaal in de Boesdaalhoeve 
kan doen: www.deboesdaalhoeve.be 
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Woord- 
ketting

Maak binnen het thema ‘Zie jij wat ik zie’ een 
woordenketting. Speler 1 zegt een woord binnen 
het thema. Speler 2 zegt met de laatste letter van 
dat woord een nieuw woord… enzovoort
Bijvoorbeeld: gras – spin – neus - …

Camouflage
 Schaveyspark

Kan jij je even goed camoufleren als de dieren? 
Gebruik materiaal uit de natuur (takken, blaadjes, 
modder, …) om volledig onzichtbaar te worden in 
de natuur.

Natuurquiz
 Schaveyspark

Los de vragen op. De juiste antwoorden geven je 
een cijfer voor de schatkist. 

1. Als een vos door de sneeuw loopt, vind je deze 
sporen. Waardoor worden de strepen tussen de 
pootafdrukken gevormd? 

A = de neus // B = de staart // C = de buik

2. Wat vinden zwarte kraaien lekker?
A = eieren en jonge vogels // B = een boterham 
met pindakaas // C = chips

3. Een vos is net zo groot als …? 
A = een wesp // B = een muis // C = een 
middelgrote hond 

4.  Hoe heet een vrouwelijk edelhert? 
A = een hinde // B = een zeug // C = een teef

5.  Wat is een groot verschil tussen een haas en een 
wild konijn? 

A = de grootte van de oren // B = de vorm van het 
staartje // C = de kleur van de vacht

6. Hoeveel bulten heeft een dromedaris? 
A = 3 // B = 1 // C = 5

7.  In de lucht zie je vogels vaak in een V-vorm 
vliegen. Welke soort vogels zijn dit? 

A = Eenden // B = Zwanen // C = Ganzen

               A-A-A-A-A-A-A

                B-A-C-A-A-B-C

                B-C-B-C-B-C-B

Wie is deze 
persoon?

= 5
= 1
= 6

Open nu de schatkist  
met de code  
die je hebt gevonden.
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opdracht uitleg

Woord- 
ketting 

 Huis Herman 
Teirlinck

Je bent aangekomen bij het huis waar Herman 
Teirlinck gewoond heeft. Herman Teirlinck was 
een schrijver en dichter. Hij was dus goed in 
woorden verzinnen voor zijn gedichten en boeken. 
Ga jij ook aan de slag als woordentovenaar?                                                 
Ga dezelfde weg terug en maak binnen het thema 
‘Zie jij wat ik zie’ een woordenketting. Speler 1 zegt 
een woord binnen het thema. Speler 2 zegt met 
de laatste letter van dat woord een nieuw woord… 
enzovoort.  Bijvoorbeeld: gras – spin – neus - …                                
Doe dit tot het einde van dit paadje.

Heb jij een 
goed oog?

 Hoek Holle-
beekstraat en 
Dwersbos

Ga het trapje naar boven dat naar Huis Lismonde 
gaat. Zoek de plek waar de fotograaf van deze 
foto staat en neem exact dezelfde foto.

DOE-OPDRACHTEN 
Kunst met 
stenen

 begin 
Wijnbrondal

DOORLOPEND

Ga op zoek naar een mooie steen en neem hem 
mee naar het einde van het wijnbrondal. Leg hem 
mee op de stapel. Samen creëren we kleine  
rotskunstwerkjes.

Telopdracht
 trappen 

Wijnbrondal

Tel de treden van de trap.
Het middenste cijfer heb je nodig voor ons 
cijferslot.

                          _  _  _ treden

Creatieve 
foto

 
Hollebeekstraat 
– Linkebeek 
Hoeve Holleken

Maak een leuke en creatieve foto met het 
paard. Deel deze foto op sociale media met 
#schattenvanvlieg #deboesdaalhoeve #demoelie 
#demuse #felixartmuseum

Wist je dat … 
... het Wijnbrondal in het Frans “Valléé des Artistes 

(kunstenaarsvallei) wordt genoemd? Vroeger 
kwamen heel veel kunstenaars hier inspiratie 
opdoen voor hun schilderijen. 

1

2

3

4

5



Morsecode
 Begin 

Bankveld

Morse is een communicatiecode. Je stuurt 
signalen met pauzes. Deze signalen illustreren 
letters, leestekens en cijfers. Je kan een geheime 
boodschap in morse communiceren.

Kan jij de code hieronder decoderen? Het antwoord 
is een cijfer voor het slot van de schatkist.

_ . .  I  . _ .  I  . .  I  .

Natuurquiz
 Begin 

Kleindalstraat

Los de vragen op. De juiste antwoorden geven je 
een cijfer voor de schatkist. 

1. Wat blaft er in het bos en is geen hond? 
A = das // B = vos // C = ree

2. Hoeveel bulten heeft een dromedaris? 
A = 3 // B = 1 // C = 5

3. Op welke manier ruikt een vlieg? 
A = met de poten // B = met de voelsprieten //  
C = met de neus 

4.  Hoeveel vleugels heeft een vlinder? 
A = twee // B = vier  // C = zes

               A-C-A-C

                C-B-A-B

                B-C-B-A

A  . _
B  _ . . . 
C  _ . _ .
D  _ . . 
E  .
F  . . _ .
G  _ _ .
H  . . . .
I  . .

J  . _ _ _
K  _ . _ 
L  . _ . .
M  _ _
N  _ . 
O  _ _ _
P  . _ _ . 
Q  _ _ . _
R  . _ . 

S . . . 
T  _
U  . . _
V  . . . _
W  . _ _
X  _ . . _
Y  _ . _ _
Z  _ _ . .

= 5
= 7
= 6

Ik zie, ik zie, 
wat jij niet 
ziet…

 mooi 
uitzicht aan 
Kleindalstraat

Speler 1 zoekt een object uit de buurt en denkt 
hieraan. De andere spelers proberen het object te 
raden. Speler 1 geeft tips door de zin ‘ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet en het is…’ te zeggen.
Bijvoorbeeld: ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is 
geel/krom/rot’ – een banaan.

Natuur- 
alfabet

 Roze Molen

Zoek twijgjes, takjes, steentjes, … en maak 
hiermee de beginletter van elk familielid dat met 
jou deze wandeling doet. Maak geen natuur stuk, 
maar verzamel objecten die al op de grond liggen.

Dieren- 
geluidenspel

 tunnel

Welk dier maakt welk geluid? Maak zelf de 
dierengeluiden en raadt van welk dier welk geluid 
is. Hoeveel dierengeluiden kunnen jullie raden? 
Doe dit de hele tijd doorheen de tunnel.

Jaartal
 Kerk 

Linkebeek

In welk jaar is de kerk van Linkebeek gebouwd? 
Tip: je vindt het jaartal terug op de kerk en ergens 
op de grond. Het eerste getal is het cijfer dat je 
nodig hebt voor het cijferslot.

           _  _  _ _

Open nu de schatkist  
met de code  
die je hebt gevonden.

Wist je dat … 
... zowel de kerk, als de kerkhofmuur als de 

toegangstrappen naar de kerk een beschermd 
monument zijn.
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opdracht uitleg

Heb jij een 
goed oog?

 gemeentehuis 
Drogenbos

Je staat nu aan het gemeentehuis van Drogenbos. 
Dit zag er een tijdje geleden anders uit. Zoek de 
plek waar de fotograaf van deze foto staat en 
neem exact dezelfde foto.

Heb jij een 
goed oog?

 Kerk  
Drogenbos

Stap gerust eens rond de kerk. Maak een 
leuke en creatieve foto met de kerk in de 
achtergrond. Deel deze foto op sociale media met 
#schattenvanvlieg #deboesdaalhoeve #demoelie 
#demuse #felixartmuseum

DOE-OPDRACHTEN 
Ik zie, ik zie, 
wat jij niet 
ziet…

 kerkhof

Speler 1 zoekt een object uit de buurt en denkt 
hieraan. De andere spelers proberen het object te 
raden. Speler 1 geeft tips door de zin ‘ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet en het is…’ te zeggen. 
Bijvoorbeeld: ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is 
geel/krom/rot’ – een banaan. 

Kleuren  
hebben  
geuren

 hooiland

Hoeveel verschillende kleuren zie je hier? Hebben 
al die verschillende kleuren ook een geur? Test 
het zeker eens uit.

Teken wat je 
hoort

 rotonde  
Hooiland

Ga zitten, doe je ogen dicht en blijf een minuutje 
zitten. Wat hoor je? Wat heb je allemaal gehoord? 
Teken alles wat je gehoord hebt.
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Wie zoekt 
die vindt

 bosje moeras

Een bos bestaat uit bomen. Een boom bestaat 
uit takken. Geen enkele tak is hetzelfde. Ga jij op 
zoek in het bos om het gekste takje te vinden?  
Maak geen natuur stuk, maar verzamel objecten 
die al op de grond liggen...

Help je mee 
bouwen?

 Kuikenstraat - 
ingang moeras

Voor je zie je een takkenwal. Help jij hem mee 
hoger maken? Ga op zoek naar takken en steek 
de takken in de takkenwal. 

Tel- en  
voelopdracht 

 boomgaard

Hoeveel verschillende boomsoorten zie je? Ga ze 
allemaal eens aanraken. Krijg jij je armen rondom 
de boom? Misschien kan je ook van de vruchten 
proeven als je er aan kan.

Ruik zoals 
een vlieg

 kruidentuin

Wist je dat een vlieg ruikt met haar pootjes? Tover 
je even vlug om tot een vlieg. Wrijf met je handen 
over de blaadjes van de kruiden. Ruik er aan.  
Welke geuren herken je?

Ga op zoek 
naar de code 
van de schat

 Roze Molen

Kijk naar de deur van de hoeve. Zie je iets? Een 
datum? Het is het bouwjaar van de hoeve van 
Felix De Boeck.                                        

Misschien kan je met de code bij het juiste 
bouwjaar wel de Schat van Vlieg openen?

              

     bouwjaar 842 

      bouwjaar 1856

      bouwjaar 2018

= 5874
= 2371
= 3657

Open nu de schatkist  
met de code  
die je hebt gevonden.
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opdracht uitleg

Optisch  
bedrog

Wat zie je? 

Hoeveel poten heeft deze olifant? 

Welk woord lees je? 

Kijk naar de hoeken van de figuur. Wat gebeurt er?

THUIS-OPDRACHTEN 
Kijk goed naar dit rooster met vlakken.  
Wat zie je nog meer?

               

Zeg de tekst in de driehoek luidop.

Zoek de 10 
verschillen...

eendkonijn

lift

bliksems lijken rond te draaien 

Je zult tussen de zwarte vlakken 
ook kleine, grijze blokjes waarnemen.

 Deze grijze vlakken zijn optisch bedrog. 

Heb je gezegd: ‘de mus in de 
boom’? Kijk nog eens goed, 

er staat twee maal het woord 
“de”. Jouw hersenen maken 
automatisch de juiste zin.  

De tekening klopt niet, als 
je de benen van de olifant 
volgt kom je niet meer uit 
bij de poten. Hierdoor lijkt 
het alsof de olifant meer 

dan 4 poten heeft.

de 
mus
in de

de boom



NOTITIES/TEKENINGEN



IN DROGENBOS, LINKEBEEK & SINT-GENESIUS-RODE

C O N T A C T

GC de Muse 
Kuikenstraat 4 I 1620 Drogenbos 
info@demuse.be I 02 333 05 70 

www.demuse.be I  I  

 GC de Moelie 
Sint-Sebastiaanstraat 14 I 1630 Linkebeek 

info@demoelie.be I 02 380 77 51 
www.demoelie.be I  I  

GC de Boesdaalhoeve 
Toekomstlaan 32 B I 1640 Sint-Genesius-Rode 

info@deboesdaalhoeve.be I 02 381 14 51 
www.deboesdaalhoeve.be I  I  

FeliXart 
Kuikenstraat 6 I 1620 Drogenbos 

info@felixart.org I 02 377 57 22 
www.dfelixart.org I  I  


