
Erfgoed in de kijker zetten via de Schatten van Vlieg
Dé zomerzoektochtvoorgezinnen



Wat is 
Schatten van 
Vlieg?

 Schatten van Vlieg is een zoektocht voor families met jonge 
kinderen in een bibliotheek, museum, erfgoedsite, archief...

 Deelnemende organisaties werken zelf een zoektocht uit en 
worden daarin ondersteund door Publiq en Cultuurregio 
Pajottenland & Zennevallei



• Gezinnen/groepen met kinderen tot 12 
jaar. Opdeling mogelijk tussen kleine 
(tot 6 jaar) en grote (van 6 tot 12) 
vliegjes.

• In 2021 is het thema ‘zie jij wat ik zie?’. 
De mogelijkheden zijn eindeloos en 
elke locatie kan met dit thema aan de 
slag. In elk gebouw en in elke ruimte, 
binnen of buiten.

• De zoektochten lopen de hele 
grote vakantie door, in juli en 
augustus.

• In 2020: 311 locaties verstopten een 
schat en bereikten zo naar 
schatting 70.000 schattenjagers!



Hoe schrijf ik 
me in?

Inschrijven is gratis en doe je door:

1. Mail naar info@cultuurregiopz.be voor 10 mei met daarin 
vermeld:

• De organisatie en contactpersoon

• Aantal stickervellen (1 per kind) dat je denkt nodig te hebben

2. Je activiteit toe te voegen in de Uitdatabank met de titel : 
'Schatten van Vlieg + je locatie'. Doe dit voor 17 mei 2021.

Heb je hierbij hulp nodig? Contacteer ons!

3. Je schattenzoektocht is uitgewerkt tegen 1 juli

mailto:info@cultuurregiopz.be


Na de inschrijving?

Je ontvangt:

• De schatkist (je leent deze kosteloos 
uit bij Cultuurregio PZ)

• Beloning voor iedere schattenjager: 
De stickervellen voor in de schatkist

• 3 verschillende kleurplaten



Regionale communicatie 
en kleurwedstrijd

 Wij communiceren over Schatten 
van vlieg en jullie activiteiten via 
onze kanalen en een regionaal 
persbericht.

• We koppelen hier een regionale 
tekenwedstrijd aan.

• Regiowebsite

• We ondersteunen je door mee na te 
denken over jouw zoektocht en de 
uitwerking ervan



Aan de slag! 
Schattenzoektocht = een route met aan het einde van die route 
een schatkist.

STAP 1: Bedenk hoe de schattenjagers uiteindelijk tot de schat
zullen komen.

• Schatkist verstoppen // juiste code/sleutel vinden om 

ze te openen

• Schatkaart maken

• brochure waar ook de opdrachten in beschreven staan.

•Je kan uitleg voorzien op de plaats van de opdracht.

•Laat hen een kruiswoordraadsel invullen

•Ga aan de slag met de Erfgoedapp.

•Laat de schattenzoekers coördinaten verzamelen

•Laat ze een route volgen van Vlieg naar Vlieg



Check zeker onze 
inspiratiegids op de website!



Vooraf

• Coronaproof: 

• Geef schattenjagers het advies om alcoholgel mee te nemen en 
hun handen steeds te ontsmetten.

• Herhaal de afstands- en mondmaskervoorschriften

• Voorzie alcoholgel bij de schatkist 

• Gezinsvriendelijk:

• Geef aan hoe lang (in km of min.) de zoektocht duurt

• Geef aan of de route al dan niet rolwagen/buggy- vriendelijk is

• Geef mee voor welke leeftijd de zoektocht het meest geschikt is

• Geef of en waar de schattenzoekers naar toilet kunnen gaan



De schatkist

= enige element dat fysiek aanwezig moet zijn

+ alcoholgel 

Te plaatsen:

- Een open locatie (wel goed bevestigen en 
regelmatig controleren)

- Bemande balie/ toog (bvb bib, 
cultuur/sportcentrum, winkel, apotheek …)

- Te ontdekken op het einde van de zoektocht

- En/of Code te ontcijferen 



De schatkist vinden

• Code : cijfers / kleuren

• Iedere locatie geeft 1 
cijfer /kleur/…

• Rebus: 

• Iedere locatie geeft een 
deel van de zin/letter van 
de locatie



Afgesloten locaties

= museum, tentoonstellingszaal, bib … of 
een plaats waar er toezicht is

- Je kan werken met materialen op 
locatie:

 in te scannen codes

 voorwerpen al dan niet in een 
vitrine

 posters 

 ….

- Een (digitale) brochure kan, maar is niet 
nodig



“Open” locaties

= in de openlucht, locaties zonder 
toezicht, vandalisme-gevoelige plekken 
…

- Materialen op locatie: stevig 
bevestigen en regelmatig nakijken

- Werk met verf/sjablonen op de grond

- Erfgoedapp

- Digitale brochure
- Boekje met opdrachten, kaart …



Tips: brochure

• Zorg ervoor dat de richtlijnen 
om de locatie te vinden om 
de opdracht uit te voeren 
helder zijn

• Voorzie een kaartje 

• Neem eventuele 
adressen op



• Maak je schattenzoektocht digitaal 
beschikbaar (via website, facebook 
…)

• Werk eventueel met QR-codes of 
de erfgoedapp

• Hebben je schattenjagers extra 
materialen nodig (bvb papier, 
kleurpotloden …) geef dit duidelijk 
aan

• Deel op in makkelijke opdrachtjes 
(kleuters) en moeilijkere

• Min 4/5 ‘halte’s’ voorzien



Tips: 
entertain de 
volwassenen

 Neem in de brochure/ langsheen 
de schattenzoektocht (ludieke) 
weetje op die ook de volwassen 
begeleiders kunnen prikkelen.

 Voorbeeld: meer informatie 
over de ontstaansgeschiedenis 
van het dorp, betekenis van 
bepaalde symbolen, lokale 
anekdotes …

Over de “Dikke van Pamel”
Op het einde van zijn leven heeft men hem nog eens 
vervoerd in een ‘Tilbury’ (een kar met bladveren). Toen 
hij ingestapt was, had men een teken gegeven tot waar 
de veren waren doorgezakt. Naderhand heeft men het 
voertuig met stenen gevuld tot wanneer men gelijk 
kwam met het merkteken waarbij men een vracht van 
350kg voor nodig had



Inspiratie volgens 
bronmateriaal



Iconografisch materiaal: Prenten/ 
oude foto’s/ schilderijen

• Ontwerptekeningen: 
• Oude architectuur tijdschriften

• Dienst stedenbouw

• Schilderijen:
• Europeana

• Erfgoed Plus

• Prentkaarten:
• Delcampe

• Collectie heemkundige kring

• Oude foto’s:
• KIK (Balat.kikirpa.be)

• Collectie heemkundige kring



Zoek de verschillen …

• Zoek de verschillen





• Zoek de exacte locatie van de fotograaf







Rangschikken … 



Welke gebouwen staan 
er nog vandaag?



Standbeelden/
historische 
figuren

• Strike a pose





• Verkleden



 Wat zou deze figuur gezien 
hebben?

Hoe zag Ternat er uit in de tijd van ‘t 
Serclaes?

Hoe zou  het huis van “zwette gist” 
vandaag er uit zien?



Schilderijen
- kerken
- openbare gebouwen
(bib/GC/gemeentehuis
…)



Poseer en maak een selfie



Details zoeken …
Details tellen …
Wat staat er wel/niet op .…

Tip: voeg een leuk weetje toe over de 
iconografie. Zo staat bijvoorbeeld een 
viooltje zowel symbool voor nederigheid 
als de liefde tussen 2 vrouwen … 



Elementen herkennen

1 2   3

4 5   6

7 8   9



Voorwerpen 
allerhande
• Speelgoed

• Werktuigen

• Vaatwerk

• Verpakkingen

• …



Gluren

Bron: oude werktuigen, 
vreemde historische 
voorwerpen …

Nodig: vitrine of een raam

- Laat kinderen de 
verschillen ontdekken 
tussen verschillende 
voorwerpen



Kan je zien waar iets voor diende?



Wat is het oudste? Grootste?



In de juiste 
volgorde zetten



De volgende
fantaseren …

Voorzie tekenpapier/ruimte 
in de brochure ;-)



Monumenten

• Details ontdekken / datum zoeken / ….

• Een detail dat niet voorkomt of net wel kan bijvoorbeeld leiden 
naar de juiste code

• Tip: dit kan je ook toepassen op schilderijen



Campagne-
elementen zoeken



Opzoek in/op het 
monument
- Op zoek gaan naar amusante details

- Tellen: "Hoeveel duivels zie je in het 
kerkportaal?"



Chronogram ontcijferen



Bron: een vergezicht/ uitkijkpunt

• Teken de horizon. 
(Communiceer op voorhand dat 
ze pen en papier meenemen of 
voorzie dit aan de start).

• Wat zou een historische figuur
gezien hebben op deze plaats? 
Hoe zag het er vroeger uit?

• Welke elementen stonden er 
100 jaar geleden volgens jou al 
en welke niet?



Gluren

• Tuur door het sleutelgat en ontdek allerlei



Bingo!

• Voor het eerst bepaalde 
elementen langs de wandeling 
herkennen (bvb op basis van 
oude foto's)

• Wie ziet er voor het eerst 4 
dingen die ouder zijn dan 100 
jaar ...

• Ideaal om de kids bezig te houden onderweg ;-)



Laat de 
archeoloog in je 
los: graven maar!

Begraaf de schatkist/ de 
volgende tip in een
zandtafel/zandbak.



Erfgoedapp

Zorg ervoor dat er smart 
devices beschikbaar zijn

WIFI! Of mobiele data

App op voorhand installeren



Via GPS punten Beacons Scannen QR-code



• Vorming op 8 en 10 juni



Waarom 
meedoen?

• Coronaproof erfgoed/de geschiedenis van je 
gemeente in de kijker zetten

• Eén keer de zoektocht uitwerken en de hele zomer
lang gebruiken

• Nieuw publiek laten kennismaken met jouw
erfgoed

• Je krijgt ondersteuning van Hilke en Judith
• Je ontvangt de schatkist en stickervellen gratis via 

de Cultuurregio PZ
• Is een erg populaire activiteit bij gezinnen, 

dus bezoekers gegarandeerd!



Nog vragen?


