
Vul hier de antwoorden
van de opdrachten in :  

 

Welke cijfers heb je gevonden? 
Vul ze hier in bij de juiste koker! 

 

Een koker onvindbaar? 
Scan de qr-code en ontdek het c�fer. 

C�fer gevonden? Noteer het b� de koker
die je niet kon vinden. 

 
Laat het ons ook zeker weten via

bibliotheek@beg�nend�k.be

Ruik jij wat ik ruik? 

Ohjee wat ligt er nu op Vlieg z�n hoofd?*
Een drolletje?!? 

Vlieg was even aan het uitrusten op een
heerl�ke koeienvlaai toen h� iets nats voelde op
z�n hoofd. Wie heeft dat nu gedaan? Help vlieg
de schuldige te vinden, zodat h� voor alt�d
verlost is van deze stank. Ga op pad met deze
sporenkaart zoals een echte detective.

Langs je pad kruis je enkele leuke opdrachten
en v�f verstopte kokers. Elke koker bevat één
c�fer. Verzamel alle c�fers, die helpen jullie op
het einde om de schuldige te vinden. Op het
einde vind je een f�ne beloning van Vlieg..

Neem zeker een leuke foto onderweg en post
deze openbaar op facebook met de
#schattenvanvliegBeg�nend�k.

Vertrek en aankomst aan de inkom van het
Sportcentrum De Tumkens. 

Je bent ongeveer 2 uur op pad. 

(*) zoektocht geïnspireerd op het verhaal ‘Over een kleine mol die wil
weten wie er op z�n kop gepoept heeft van Werner Holzwarth.

1 juli tot 31 augustus 2022
grootste pret van 5 tot 12 jaar

 
Niet voor gevoelige reukorganen!

Merk je t�dens je tocht dat er iets is verdwenen? Laat
het ons zeker weten via bibliotheek@beg�nend�k.be
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Opdracht

Wie o wie heeft het
gedaan? 

Start! 

1.Volg de route op je sporenkaart.

Vertrek in de hal van de sporthal De Tumkens.
Zie je een lachend kakje op je sporenkaart?
Hier vind je een opdracht. Voer deze uit.

Staat strontvlieg op je kaart? Zoek op deze
plek naar een kleine koker (4 cm). Let op!
Deze liggen heel goed verstopt! In de grond,
in een boom of ergens onder. 

2.Verzamel alle c�fers.
In de kokers ontdek je telkens één c�fer. Deze
c�fers heb je op het einde nodig om de
schuldige te vinden. 

3.Heb je alle c�fers? 
Dan ben je helemaal klaar om de schuldige te
betrappen. K�k op je sporenkaart. Ga op zoek
naar de plek met het vergrootglas. Kan j� de
kist vinden? Ontmasker de schuldige met de
code. 
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Start en einde  


