
Lieftallige baliemedewerkers, studenten,

vrijwilligers…

Jouw cultuurhuis, organisatie, domein of gemeente

neemt dit jaar deel aan de zomeractie Schatten van

Vlieg. Hierbij kunnen kinderen op een laagdrempelige

manier kennismaken met het aanbod van je organisatie

aan de hand van zoektochten. Jij speelt hierin een

belangrijke rol, jij bent het aanspreekpunt voor voor

zowel de kinderen als hun begeleiders. Daarom is het

belangrijk dat je zo goed mogelijk voorbereid bent. Dat

kan aan de hand van de onderstaande informatie en

actiepunten.

Het is code geel en we kunnen allemaal weer op adem komen. Geen 1,5 meter afstand

houden, mondmaskers of beperking van capaciteit meer.  Echter blijft het van belang dat

steeds frisse lucht binnenkomt, dus zorg zeker voor voldoende verluchting. Ook handgel

kan goed van pas komen bij aanraak-opdrachten.

Hoe verloopt een Schatten van Vlieg zoektocht?

De organisatie kiest zelf hoe zij hun zoektochten in elkaar zetten. Hieronder overlopen we

kort wat we al zeker kunnen vertellen over de zomeractie.

1. Schatten van Vlieg vindt plaats tijdens de zomer, van 1 juli tot 31 augustus 2022.

2. Ouders, oma’s en opa’s, vrienden,... met kinderen tot 12 jaar (of ouder) zijn

welkom.

3. Elk jaar is er een thema rond zintuigen, die van dit jaar is “Ruik jij wat ik ruik?”

aan de beurt.

4. Bij aankomst ontvangt elke schattenjager de opdrachten of tips aan die balie die

naar de schatkist leiden. Zoals een opdrachtenboekje, schatkaart of zelfs een

online fiche.

5. In de schatkist vinden de speurneuzen een Vlieg-stickervel en een gesigneerde

kaart van de nieuwe Ketnet-wrappers. Heeft jouw organisatie de optionele gadget

besteld? Dat zit er ook nog een sleutelhanger van Vlieg bij!

6. Op de achterzijde van de stickervel staat een unieke code. De kinderen kunnen

deze invoeren op www.schattenvanvlieg.be. Het zou natuurlijk fijn zijn als de

winnende code op jouw locatie wordt gevonden. Dus moedig de schattenjagers

zeker aan om hun code in te voeren. Zo maken zij kans op een familieweekend in

Ieper!

https://www.uitinvlaanderen.be/schattenvanvlieg
https://www.publiq.be/nl/hoofdprijs-schatten-van-vlieg-2022
https://www.publiq.be/nl/hoofdprijs-schatten-van-vlieg-2022


Jouw onmisbare rol

★ Overloop samen met je verantwoordelijke wat de zoektocht inhoudt. Om nog een

beter beeld te krijgen, raden wij aan om het parcours zelf eens uit te proberen. Na

maanden kunnen de families weer op zoektocht zonder maatregelen. Dit brengt

echter nog altijd enkele onzekerheden mee. Jouw rol als gastvrouw of -heer is dan

zeker cruciaal.

★ De zomeractie wordt georganiseerd zodat de schattenjagers op een laagdrempelige

manier kennis kunnen maken met jouw aanbod. Maak dus zeker gebruik van de

gelegenheid. Zo weten zij precies wat er in jouw cultuurhuis te beleven valt.

★ Er worden zoektochten georganiseerd op meer dan 350 locaties in Vlaanderen en

Brussel. Hebben de schattenjagers de smaak te pakken? Bekijk de deelnemende

locaties 2022 (lijst) of bekijk de locaties op kaart

★ Geen voorraad meer aan stickervellen of gadgets? Bestel tijdens de zomer 1 maal

per week campagnemateriaal zolang de voorraad strekt op

www.publiq.be/schattenvanvlieg. Geef dus tijdig een seintje aan je

verantwoordelijke.

https://storage.googleapis.com/publiq_be_production/files/projecten/SVV/Ruik-jij-wat-ik-ruik/SVV22-Deelnemende-locaties-deelnemerslijst.pdf
https://storage.googleapis.com/publiq_be_production/files/projecten/SVV/Ruik-jij-wat-ik-ruik/SVV22-Deelnemende-locaties-deelnemerslijst.pdf
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1EmIXvV5-b9kVK5TXWQEyxVL9FTgqRC-C&usp=sharing
https://www.publiq.be/nl/projecten/vlieg/schatten-van-vlieg/campagnemateriaal-voor-schatten-van-vlieg

