Schatten van Vlieg ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet!’
Welkom in domein ’t Speelhof!
Kijk verder dan je neus lang is, los de vraagjes op en
vind de cijfercode om de schat te openen.

Volg de rode pijl

D Onderweg kom je verschillende stations tegen
voor de sportievelingen. Hoeveel palen zie je om te
bokspringen?

2,5 km

Je start je wandeling bij het binnenkomen van het domein
aan het bruggetje aan je rechterzijde en steekt zo de beek
over.

Zie jij wat ik zie?

Lees eerst de opdrachten voor je aan je speurtocht begint,
dat zal de zoektocht naar de schat iets makkelijker maken.

B In het dierenparkje kom je een grote fruitboom tegen

E Als je over het vlonderpad langs het water en de
moerassen loopt, zie je in de verte een aantal torens.
Deze torens staan op de Grote Markt.
Hoeveel tel je er?

waaronder je kan klauteren en ravotten. Welke soort
fruit draagt deze boom?
TIP: Jawel, ook die ‘platte’ toren zonder torenspits
tellen we mee.

TIP: zoek de vruchtjes in de boom

C Niet enkel boerderijdieren hebben hun stekje in het
dierenparkje. Ook voor de vogels wordt een huisje
voorzien. In één van de dierenweiden staat een
bijzonder groot vogelhuis. Welke vogel woont hier?

F Je ziet in de verte een reuzenstoel staan. Wie heeft
deze grote stoel verloren? Er zijn er zeven in SintTruiden.

TIP: scan de QR-code van de reuzenstoel.

TIP: fabeltjeskrant

Extra weetje: de lange pijp aan het vogelhuis dient om
roofdieren uit de nestkast te houden zoals bv. een marter.

Leuk om te doen: Post jouw foto met de reuzenstoel op
Facebook en op Instagram met #reuzenleuksinttruiden en wie
weet win je een leuke prijs.

G Op de route vind je verschillende fruitweetjes.
Zoek het antwoord op de klapbordjes. Er staan in
de belevingsboomgaard fruitbomen. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen twee fruitsoorten: pitfruit
en …

TIP: een pruim behoort tot deze fruitsoort

H Hoeveel soorten wilde bijen bestaan er in Vlaanderen?

TIP: je vindt het antwoord in de buurt van het
bijenhotel

I Hoeveel glijbanen tel je in de speeltuin?

TIP: probeer ze maar eens allemaal uit

😊

Heb je alle antwoorden gevonden? Dan ben je
nu klaar om de grote schatkist te vinden!
Ga op zoek naar de schatkist aan de ingang van de
rozentuin.
Ontcijfer nu de code, zet de gevonden cijfers van de groene
vakjes in volgorde hieronder en open met deze code de
schatkist.

Heb je de schat gevonden? Proficiat!
Voer jouw unieke code in op www.schattenvanvlieg.be
en maak kans op een familieweekend!
Info: 011 70 18 18 of www.visitsinttruiden.be
De oplossingen van de vraagjes vind je terug op
www.visitsinttruiden.be/aanbod/schatten-van-vlieg.

