
Praktijkvoorbeelden 
14 februari 2023

welkom!



Goedemorgen

LIESEL Nienke Suzanne



spelregels
● eerste deel: geen interactieve sessie - tweede deel: uitwisseling
● Je microfoon staat automatisch af 
● Je camera staat aan
● SPEAKER VIEW - side-by-side mode
● opname voor verslag
● Plaats je vragen / bedenkingen in de chat



Programma van de sessie
1e deel: 30 minuten
● Praktijkvoorbeeld DOMEIN KIEWIT
● Praktijkvoorbeeld Bib Sint-Niklaas
2e deel: 45 minuten
● Q&A Met Domein Kiewit EN BiB Sint-Niklaas

uitwisseling in breakout groepjes



DOMEIN Kiewit

SONJA BROCATUS
Educatief medewerkster



Domein Kiewit
Stedelijk natuurcentrum 
Stad Hasselt



Schatten van vlieg : hoe organiseren wij dit?
• Startbrief (A1)

• Of een brievenbus met voor elk een startbrief

• Wegwijzers (5 cm op 5 cm)

• 8 opdrachten
• Waarvan 4 opdrachten met een cijfer

• Dit vormt de combinatie van het 
cijferslot op de schatkist

• Schatkist  met paddenslot



Voorbeelden van buitenopdrachten
• Zorg dat de opdrachten stevig zijn

• Plaatjes met tekst, vogelhuisjes…
• Iets open en dicht doen is leuk

• Zorg voor water- en sunproof opdrachten!
• Lamineren of vernissen

Tips :zorg voor reservemateriaal.
Controleer de tocht elke dag.

In kringwinkels vind je leuk materiaal!
Lanceer een oproep voor materiaal.



Hoe zetten wij de tocht uit?
• Een spoor van vliegen op de grond

• mal maken of bestellen
• Bus krijtverf

• Een grondplan + pijlen
• Bleek voor sommige bezoekers niet 

handig 

• Kleine plaatjes
• We hingen er 70 op voor een afstand 

van 2 km. Dit was ideaal!

• Tocht uitgezet? Laat hem doen door 
iemand die de route niet kent! Stuur 
dan bij!



Een lange tocht? Geef tussenopdrachten



Enkele sfeerbeelden van onderweg



De schatkist !
• Zorg voor een stevige brievenbus

• Kringloopwinkel, andere diensten…

• Veranker deze in de grond
• Zodat de kist geen pootjes krijgt…

• Stop niet al je stickervellen in een keer in de bus!
• Door de week : 50 vellen
• Weekend 75 vellen
• Brief in de bus met mailadres voor de 

pechvogels die een lege kist vinden. Zij 
krijgen een schat nagestuurd.

• Hang er aan de voorkant een tekening van vlieg 
op. Herkenbaarheid

• Plaats de kist op een plaats waar veel sociale 
controle is.

• Ons paddenslot hangt met een ijzeren ketting aan 
de brievenbus!

• Onze brievenbus vonden we via FB



Ultieme tip : reservemateriaal en alles vast hangen!



Domein Kiewit
Stedelijk natuurcentrum 
Stad Hasselt



Bib Sint-Niklaas

Marte Vandevyvere
team Educatie























Vragen? 



Vragen? Uitwisseling!

LIESEL - liesel@publiq.be Nienke

Vul zeker de evaluatie in!

mailto:liesel@publiq.be


* We beginnen dadelijk 
aan de sessie
10u30-11u15: uitwisseling



spelregels

● Dit is een interactieve sessie
● Je microfoon staat automatisch af 
● Unmute jezelf wanneer je het woord krijgt / break-out 
● Je camera staat aan
● Plaats je vragen / bedenkingen in de chat



Uitwisseling 
POLL
IK SPEEL ZELF GRAAG VERSTOPPERTJE
● Ja! En mij vinden ze nooit 
● Geen idee, ik heb me de laatste jaren niet meer verstopt
● Neen, en als kind ook niet
● neen, maar als kind wel 



Uitwisseling 
BREAKOUT 1 - 10 minuten
Waar wil je je schatkist verstoppen? Wat is de leukste plek 
op jullie locatie? 
hoe pak je het verstoppen van de schatkist het aan?



Uitwisseling 
POLL
Ik heb ervaring met: (meerdere antwoorden mogelijk)
● Buitenzoektochten
● QR-codes
● tijdslots voor families
● stempelkaarten
● geen van deze, maar ik heb wel interesse om deze uit te proberen



Uitwisseling 
BREAKOUT 1 - 10 minuten
Wat wil je graag uittesten maar ben je nog 
onzeker over of het wel zou werken? 
(bv. buitenzoektocht, QR-codes, stempelkaart, 
vliegfeest, …)



Uitwisseling 
POLL
IK voel me eerder

● een pluim (fier over mijn zoektochten)
● een slak (nog zoekende bij het maken 

van de zoektocht)



Uitwisseling 
BREAKOUT 3 - 10 minuten
Wat is je ultieme tip voor andere locaties?



Uitwisseling 

Zet in de chat 1 idee dat je zeker meeneemt



Vragen? vragen(half)uurtje

LIESEL - liesel@publiq.be Nienke

Vul zeker de evaluatie in!

mailto:liesel@publiq.be

