
Zoek een 

en ontdek of jij hoort
wat ik hoor.

schat van vlieg 

Meer info? zoersel.bibliotheek.be/agenda/schatten-van-vlieg

Psssht! Spits goed je oren! Op maar 
liefst 8 verschillende locaties doorheen 
de gemeente Zoersel kan je tijdens de 
zomervakantie in de openlucht leuke 
uitdagende opdrachten vinden rond het 
thema geluid.

Voor wie?  kinderen vanaf 5 jaar
Wanneer?  van 1 juli tem 31 augustus



tablet mee te nemen en zorg ervoor dat de batterij 
voldoende opgeladen is. Let er ook op dat je tijdens 
de zoektocht je mobiele data aanschakelt. Neem 
zeker ook een pen mee. Zo heb je de kans om 
onderweg iets te noteren.
Mocht er een qr code niet werken of zie je het niet 
zitten om qr codes te scannen dan kan je via het 
YouTube kanaal van de bibliotheek ook toegang 
krijgen tot alle geluiden. De link kan je op de website 
van de bibliotheek terugvinden.
Let op. In Monnikenheide dien je je te registreren 
aan de balie. In Het Huis van het Kind zijn er binnen 
opdrachten voorzien. Op deze locaties kan je dus 
enkel de opdrachten doen tijdens de openingsuren.

Je inspanningen worden beloond!

Heb je de opdrachten op drie locaties succesvol 
uitgevoerd en heb je dus drie letters verzameld? 
Ga dan met je schatkaart naar de bibliotheek van 
Zoersel, Sint-Antonius of Halle. Daar krijg je een 

klankboekje om thuis mee aan de slag te gaan. Elk 
klankboekje bevat ook een unieke code waarmee 
je kan meedoen aan een leuke wedstijd. En dat is 
niet alles. Naast het klankboekje krijg je ook nog een 
mooie verrassing.
Heb je de opdrachten op alle 8 locaties volbracht 
en ben je erin geslaagd alle 8 letters te vinden? Dan 
verdien je eeuwige roem als schattenjager.

Coronavrije zoektocht

We hebben ons best gedaan om de zoektocht 
coronaproof te maken. We willen je daarom 
vriendelijk vragen om tijdens de zoektocht steeds 
alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Raak 
dus zo weinig mogelijk aan en hou zeker voldoende 
afstand. Ben je ziek? Blijf dan thuis.

Veel succes aan alle schattenjagers! 

1.  BIBLIOTHEEK ZOERSEL (4)
 Dorp 54, 2980 Zoersel

 ma  10:00-20:00
 di  14:00-17:00
 woe  14:00-20:00
 do en vrij 10:00-17:00
 zat   09:00-12:00
 zon  gesloten

2.  WZC DE BUURT (2)
 Kermisplein 9, 2980 Zoersel

 binnen niet toegankelijk 

3.  MONNIKENHEIDE SPECTRUM (2)
 Monnikendreef 3, 2980 Zoersel

 ma, woe, vrij  09:00-15:30
 registreer je bij het onthaal

4.  BIBLIOTHEEK SINT-ANTONIUS (4)
 Handelslei 47, 2980 Zoersel

 ma  14:00-17:00
 di  10:00-12:00
 woe  14:00-17:00
 do  16:00-20:00
 vrij  gesloten
 zat  09:00-12:00
 zo  gesloten
 zomersluiting van 16 t.e.m 31 juli

5.  SPELOTHEEK (2)
 Handelslei 47, 2980 Zoersel

 binnen niet toegankelijk 

6.  GEMEENTEHUIS (2)
 Handelslei 167, 2980 Zoersel

 binnen niet toegankelijk 

7.  HUIS VAN HET KIND (2)
 Handelslei 228, 2980 Zoersel

 elke weekdag 9u tot 12u
 zomersluiting van 17 t.e.m 31 aug

8.  BIBLIOTHEEK HALLE (4)
 Halle-Dorp 67, 2980 Halle

 ma  gesloten
 di  16:00-20:00
 woe  14:00-17:00
 do  gesloten
 vrij  14:00-17:00
 za  09:00-12:00
 zon  gesloten
 zomersluiting van 16 t.e.m 31 juli

Schatten van Vlieg 2020

De 8 locaties van de zoektocht kan je onderaan dit 
blad terugvinden. Bij elke locatie staat er telkens 
tussen haakjes aangeduid hoeveel opdrachten 
er zijn. Zo ben je zeker dat je niets mist. Kijk goed 
rond. Soms hangen er ook opdrachten achter een 
gebouw. Naast de opdrachten rond geluid kan je op 
elke locatie ook een letter vinden. Vergeet bij elke 
zoektocht zeker niet de juiste letter in te vullen op je 
schatkaart.
Het is niet de bedoeling dat je alle opdrachten op de 
8 verschillende locaties in een keer doet. Je kan de 
zoektocht spreiden over verschillende dagen. Op die 
manier kan iedereen op zijn eigen tempo tijdens de 
zomervakantie deelnemen aan De Schat van Vlieg.

Bereid je thuis voor

Op sommige locaties wordt er gebruik gemaakt 
van qr codes. Vergeet zeker niet een smartphone of 


