


LEES DIT EERST!

Ken jij Schatten van Vlieg al? 

Net als de voorbije jaren heeft Vlieg weer overal in Vlaanderen
schatkisten verstopt, ook in Moerbeke.

Tijdens deze schattenjacht ga je op verkenning doorheen het dorp van
Moerbeke, waarbij je start (en eindigt) aan de bibliotheek van
Moerbeke (Statiestraat 4). 
Ben je met de auto gekomen? Dan kan deze aan de bib geparkeerd
worden. Ben je met de fiets? Parkeer deze in deze fietsenstalling. Ben
je te voet? Dan ben je reeds goed opgewarmd.

Een schattenjacht zonder schatkaart is natuurlijk geen échte
schattenjacht! De schatkaart met de te volgen route vind je op de
bladzijde hiernaast.

Deze tocht hoef je niet alleen te doen. Vlieg begeleidt je tijdens de
Schattenjacht en toont je de weg. Maar de schat krijg je niet zomaar
cadeau. Onderweg geeft Vlieg je opdrachten, die je in dit foldertje
terug vindt. Op de kaart worden de plaatsen waar je een opdracht
moet uitvoeren aangeduid met           . 

Heb je een opdracht goed uitgevoerd, 
dan krijg je van Vlieg als tip een letter 
of een cijfer. Deze letters en cijfers heb 
je nodig om de verstopplaats van de 
schat én de code van het slot te weten 
te komen. Op de voorlaatste pagina 
vul je alle gevonden letters en cijfers in.

Ga jij de uitdaging aan? Mooi zo!

Veel succezzzzzzzz!
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De 6de letter van de
juiste oplossing, geeft
jou de 14de letter van
de verstopplaats van
de schatkist!

SPEURNEUS

Wist je dat … honden veel beter kunnen ruiken dan mensen? Een
hond heeft een grotere neus dan een mens, tenminste een
grotere oppervlakte die bedekt is met cellen en zenuwen. Met die
cellen en zenuwen kun je ruiken. Naast ruiken, reinigt je neus
ingeademde lucht. In je neus zit een vochtig slijmvlies om de
lucht die je inademt te reinigen. Een hond heeft een groter
slijmvlies en dus meer vocht. Al dat vocht houdt de neus schoon
én zorgt ervoor dat de hond goed kan ruiken. Misschien ruik je
nog beter als je je neus nat maakt, zoals de snuit van een hond?

Weet jij welk woordje er ontbreekt in de
titel van dit boek? 1

TIP 1

Vul de titel aan

Je vindt het antwoord
aan de grote blauwe
poort van het Oude
Stationsgebouw. 



Om de krant te komen brengen = letter K
Om lekker mee te spelen = letter B
Om dieven op te sporen = letter E

Waar gebruikt de politie speurhonden
voor?

Weet jij welke neus bij welk dier hoort?
Verbind ze met elkaar. 

De letter na het juiste antwoord, geeft jou de 15de
letter van de verstopplaats van de schatkist!
 

TIP 2

2

3

PAARD = V

HOND = Z

KOE = N

KONIJN = E

VARKEN = E

1 = letter .....

2 = letter .....

3 = letter .....

4 = letter .....

5 = letter .....

1

2

3

4

5

Als je telkens de neus bij het juiste dier geplaatst
hebt, krijg je een cijfer te zien. 
Dat cijfer is het 1ste cijfer van het cijferslot om
de schatkist te kunnen openen!
 
 

TIP 3

Vlak voor oversteek Melkerijstraat. 

Vlak na oversteek 
Melkerijstraat.



Het ruiken van de geuren om je heen is belangrijk. Door te ruiken, proef je
je eten. Maar je ruikt het ook als je eten bedorven is of als er iets in brand
staat. Geuren kunnen je dus waarschuwen voor gevaar. Als je inademt,
komen de geuren in je neusholte. Daar komen ze tegen je reukslijmvlies
aan. In het slijmvlies zitten zintuigcellen, die geprikkeld worden door de
geuren. De cellen sturen een signaal naar de hersenen. In de hersenen
wordt dan de geur herkend.

De 5de letter van het juiste antwoord geeft jou
de 13de letter van de verstopplaats van de
schatkist!
 
 

TIP 4

4

KUNNEN VOGELS RUIKEN?

De meeste vogelsoorten kunnen niet goed ruiken maar gebruiken
hun neus om adem te halen. Hun neus bevindt zich aan het begin
van hun snavel. De kiwi, een Nieuw-Zeelandse vogel, is
daarentegen een extreem goede ruiker.  En bovendien bevinden
zijn neusgaten zich aan het uiteinde van de snavel en niet aan het
begin zoals bij alle andere vogelsoorten.  

Kiwi
(Nieuw-Zeelandse vogel)

Kijk nu eens naar de zwanen aan deze
bank. Vind jij hun neusgaten? Welke
kleur hebben ze?



Weet jij hoe de neus van een olifant
heet? 5

DE GEUR VAN WATER

Kan jij water ruiken? De Afrikaanse olifant kan dat wel! Hij heeft
de beste neus in het dierenrijk. Met zijn neusgaten kan hij
propere waterbronnen ruiken en dit zelfs tot 20 km verderop! 
Zijn neusgaten bevinden zich op het puntje van zijn ‘neus’. 

De 4de letter
van het juiste
antwoord
geeft jou de
1ste letter
van de
verstopplaats
van de
schatkist!

TIP 5

HEIDEBOS

Hier in het Heidebos kan je verschillende dieren zien, horen en
soms ook ruiken. 

Langs fietsroute / aan wegeltje richting 
Wachtebekesteenweg.

Einde route / kruispunt fietsroute-Keizershoek.



Welk dier vind je niet terug in het
Heidebos? 6

De 1ste letter van het juiste antwoord geeft jou
de 9de letter van de verstopplaats van de
schatkist!
 
 

TIP 7

A B

C D

De letter onder de
juiste foto, geeft jou
de 4de letter van
de verstopplaats
van de schatkist!

TIP 6

GEURIGE BLOEMEN

Als je goed kijkt, zie je hier aan 1 van de ingangen een
insectenhotel. 
 

Welk insect is een belangrijke bestuiver
en komt graag langs in dit insectenhotel?

Dit insect haalt nectar uit bloemen en maakt in
combinatie met zijn speeksel hiermee lekkere honing.

7

Parking 1 Heidebos / Insectenhotel.



Welk woordje ontbreekt er in
onderstaande woorden? 

          Wijs****                                ****hoorn
          Speur****                             ****doekje
          Curieuze****                        ****piercing
          Loop****                               ****gat
         Snot****                                 ****peuteren 

Hoe heet de houten 
pop, wiens neus langer 
wordt als hij liegt? 

GEPETTO

Kennen jullie het verhaal van de arme timmerman Gepetto die
uit hout een pop snijdt en die tot zijn grote verbazing kan praten
en bewegen? Als de houten pop liegt, wordt zijn neus steeds
groter en groter. Zou hij beter kunnen ruiken als zijn neus lang is?
Het antwoord is neen. Of je nu een kleine of grote/lange neus
hebt, dat heeft geen invloed op je reukzin. 
 

De 1ste letter van dit woord geeft jou de 3de
letter van de verstopplaats van de schatkist!

De 4de letter van de naam van de houten pop,
geeft jou de 2de letter van de verstopplaats van
de schatkist!

TIP 8

8

TIP 9

9

Bocht Keizershoek (weide koeien).



 Met je neus in de boter vallen.
Wie het onderste uit de kan wil halen, krijgt het
deksel op zijn neus.
Niet verder kijken dan je neus lang is.
Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.

Welk spreekwoord wordt hieronder
afgebeeld?

1.
2.

3.
4.

TIP 10

JEUGDHERBERG FRANCIPANY

Hier stond vroeger jeugdherberg Francipany. De jeugdherberg
werd gebouwd vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Vandaag
blijven slechts enkele muren over van het fort, na een brand op
24 mei 1978 die het gebouw deed opgaan in vlammen. 
Doe nu je ogen dicht. Maak het even heel stil. De geur van
‘verbrand’ heeft na al die jaren plaats gemaakt voor andere
geuren. Ruik jij het ook? Wat ruik jij? 

Het cijfer vóór het
juiste antwoord, geeft
jou het 2de cijfer van
het cijferslot van de
schatkist!
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Links zie je een weide met stallen. Weet
jij welke dieren er op de weide lopen? 

Als je ze natuurlijk ziet lopen is het niet zo moeilijk. 
Maar ruik je het ook met je ogen dicht? 

HOEK KEIZERSHOEK / TERWESTVAART

Hier is een boerderij. Reuk je de koeien? Bij warm weer zal je ze
zeker en vast ruiken. Hopelijk heb jij nog niet in een koeiendrol
getrapt? De uitwerpselen van een koe hebben een ronde vorm.

De laatste letter van het juiste antwoord (5-letter woord) 
geeft jou de 8ste letter van de verstopplaats van de schatkist!
 
 

Weet jij hoe we hun uitwerpselen nog
noemen? Een koeien….                

Het woord dat moet ingevuld worden, is ook een lekker
gebak dat heel gekend is in Oost-Vlaanderen. Het
wordt o.a. gemaakt met melk, kandijsuiker,
speculooskoekjes en peperkoek.
 

De 5de letter van het dier geeft jou de 5de
letter van de verstopplaats van de schatkist!
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TIP 11

12

Wist je dat een paard een edel dier is? Bijvoorbeeld wat wij een poot
noemen bij een hond, noemen wij bij een paard gewoon een been en wat
wij een kop noemen heet bij een paard een hoofd. Dat noemen wij zo,
omdat een paard een edel dier is. Een paard wordt meestal gebruikt als rij-
en trekdier. Maar ze kunnen ook zonder ruiter springen en dressuur doen,
dat heet vrijspringen en vrijdressuur.

TIP 12

Weide met dieren.

https://wikikids.nl/Dier
https://wikikids.nl/Poot
https://wikikids.nl/Hond
https://wikikids.nl/Been
https://wikikids.nl/Kop
https://wikikids.nl/Hoofd
https://wikikids.nl/Springen


In welke bekende film(s) verslindt de 
T-rex heel wat prooien?

Momenteel kan je de 6de film bekijken in de bioscoop.

13

De 7de letter van het
juiste antwoord, geeft
jou de 11de letter
van de verstopplaats
van de schatkist!
 
 

TIP 13

OPGELET, je nadert nu een heel gevaarlijk kruispunt!
 

EEN NEUS VOOR VOEDSEL

Ruiken, dat kon de Tyrannosaurus rex erg goed. De dinosaurus
had de beste neus van alle vleesetende dinosauriërs. Hij had
ongetwijfeld ook een stinkende adem doordat stukken rottend
vlees tussen de tanden van de T-rex bleven zitten.

CUBERDONS, HET NEUSJE VAN DE SNOEP

Snoepen doen we allemaal wel eens. Op de tekening op de
volgende pagina zien jullie de lekkere Cuberdon snoepjes, maar
kennen jullie ook een andere naam voor deze snoepjes? 

Hoek Collemansbrug – Bremstraat.

Hoek Bremstraat / Papemutse.

https://www.lekkervanbijons.be/producten/streekproducten/cuberdons-het-neusje-van-de-snoep


De letter achter het juiste antwoord, geeft jou de
7de letter van de verstopplaats van de schatkist!
 

Welke vorm heeft deze snoep?         
14

TIP 14

Heel wat mensen blijven beter ver uit de buurt van 1
van bovenstaande geuren. Zij moeten hierdoor niezen,
snotteren en/of krijgen tranende ogen omdat ze hieraan
allergisch zijn. 

Weet jij door welke van bovenvermelde
geuren dit veroorzaakt wordt? 

15

Het cijfer links naast het juiste antwoord, geeft
jou het laatste cijfer van het cijferslot!
 
 

TIP 15

Cirkel 
Kegel 
Vierkant 
Ovaal 

=
=
=
=

letter D
letter B
letter H
letter T

SPEELPLEINTJE VARENSTRAAT

Met je neus ruik je geuren. Die geuren komen aan in je neusholte
die de geur omzet in een prikkel. Die prikkel komt via een
geurenzenuw naar het ruggenmerg. Dat stuurt het vervolgens
door naar de hersenen. Doe nu je ogen dicht en denk aan
volgende geuren ….

3. Vers gemaaid gras
4. Koeienstallen

 1. Frietjes op je bord
 2. In de wachtzaal bij de tandarts



VARENSTRAAT

Hoe lang je ook zoekt, de neus van een insect zul je niet vinden.
Toch ruiken insecten van alles: waar voedsel te halen valt en
partners te vinden zijn. Hoewel insecten geen neus hebben,
ruiken ze vaak juist erg goed. Dat doen ze met hun antennes. Die
zitten vol met cellen die geuren opvangen. Hierdoor komen
insecten veel te weten over hun omgeving.

Weet jij welk insect bij welke foto
thuishoort? 

Vul de bijhorende letters (die boven de insecten staan)
telkens in onder de foto. Zo kan je van links naar rechts
een cijfer lezen. 

16

H T A C

honingbij strontvlieg mier mug

suiker =
letter .....

beet =
letter .....

bloemen =
letter ....

drol =
letter .....

Het gevormde cijfer is het 3de cijfer van het cijferslot om de
schatkist te kunnen openen! 
 

TIP 16



HELP, IK RUIK NIET WAT JIJ RUIKT!

Je staat bij de bakker en plots besef je dat je het versgebakken
brood niet meer ruikt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Je
neus zit misschien verstopt? Veel mensen geven dan aan dat ze
minder goed kunnen proeven wat ze eten. Dit komt doordat we
de smaken die we waarnemen eigenlijk via de neus waarnemen. 

Welk virus is sinds 2020 de meest
voorkomende oorzaak van reuk- en
smaakverlies? 

De 2de letter van het
juiste antwoord geeft
jou de 12de letter
van de verstopplaats
van de schatkist!
 
 

Steek nu de Melkerijstraat over richting Eikenstraat .

17

TIP 17

LEKKERE NEUS

Deze sneeuwpop is zijn
neus kwijt!

Uit welk soort 
groente bestaat 
zijn neus?

18

TIP 18

De 5de letter van het juiste antwoord
geeft jou de 6de letter van de
verstopplaats van de schatkist!

Wilgenstraat / 
Melkerijstraat. 



Hoe heet deze sneeuwman?
Zie vorige pagina.19

De 6de letter van het juiste antwoord geeft jou 
de 16de letter van de schatkist!
 
 

TIP 20

De 2de letter van het juiste antwoord geeft jou de
10de letter van de verstopplaats van de schatkist!
 

TIP 19

RICHTING RONDPUNT / SUIKERKRISTAL

Knoflook is lekker én gezond, maar je gaat er wel ontzettend van
uit je mond stinken. Hoe komt dat? Voedsel wordt in je maag
afgebroken door maagzuren. Dat gaat normaal gesproken zonder
dat je er iets van merkt. Bij het afbreken van knoflook komen
echter vluchtige zwavelverbindingen vrij. Die gassen stinken.  Het
maakt eigenlijk niet uit hoeveel tenen knoflook je door het eten
doet, vooral de manier waarop je knoflook snijdt en klaarmaakt
is belangrijk. Grote, verse stukken knoflook lang laten stoven
geeft de minste stank!

Welk bloedzuigend wezen haat de geur
van knoflook?20



REUZELEUK DAT JE HIER TERUG BENT AAN DE BIB!

Weet jij waar de reuzen staan in de bib? 
Weet je de reuzen niet staan? Loop dan 
eens een rondje rond de bib… Bij de 
reuzen vind je de laatste vraag en 
misschien wel de schat? Ieder mens 
heeft 5 zintuigen. Jij ook. Je kijkt, hoort, 
ruikt, voelt en proeft ermee. Je gebruikt
je zintuigen om te weten wat er om je
heen is. 

Welk zintuig gebruiken 
de mensen op de foto 
aan de reuzen?

21

De 4de letter van het juiste zintuig geeft jou de 17de
letter van de verstopplaats van de schatkist! 
 

TIP 21

Nu zou je ALLE letters van de vindplaats én ALLE cijfers van het
cijferslot moeten hebben. 

 
Waar wacht je nog op? Op naar de schatkist!

 
Bedankt voor jullie deelname! Hopelijk hebben jullie ervan

genoten en zien we jullie hier volgend jaar terug?
 



Cijfers en letters

Tijdens de zoektocht krijg je van Vlieg per opdracht een
cijfer of een letter. 

Vul hier de letters in voor de verstopplaats van de
schat:

Zoek nu de schat, open het slot en ontdek wat er in de schatkist zit. 

Heb je de schat gevonden en kunnen openen? Proficiat!

! Opgelet ! Sluit je de schatkist nadien goed en verstop je hem op
dezelfde manier zoals je hem gevonden hebt? Zo beleven de
kinderen die na jou komen ook een leuke schattentocht.

Tot de volgende keer!

Vele groeten,
Vlieg

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vul hier de gevonden cijfers in van het slot van de schat:

1 2 3 4



Heb je reeds zin in een volgend avontuur?

Haal dan snel je reispas af in de bibliotheek en ga mee op leestrip!
 
Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar kunnen in de bibliotheek
een reispas afhalen met vier thema’s waarbij boeken gezocht worden.
Lees per thema één boek en verzamel zo vier stempels in de reispas. 

Wie de volle reispas inlevert, maakt kans op mooie prijzen zoals
dagtrips, boekenpakketten en boekencheques. De thema’s van dit jaar
zijn: op onderzoek, naar de zon, naar het museum en onderweg. 

De zomerleesactie loopt van 1 juli tot 31 augustus 2022.
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