Vlieg door
Neteland

Met

Vind de schatkist
en laat je
verrassen
Van 1 juli
tot en met
31 augustus

Grobbendonk

uiten
speurtocht b
rs
u
en parco
in de bib

Herentals
zoektocht
in de bib en
centrum

Herenthout

zoektocht in
en rond de bib

Olen
speurtocht
met
schatkaart

Zoektocht
buiten en
schattentocht
in de bib

Vorselaar

Doe mee aan minstens 3 zoektochten
in Neteland. Verzamel 3 stempels op de
achterkant en ontvang een leuke verrassing.
#netelandvliegt #schattenvanvlieg

eteland
SAMENWERKINGSVERBAND

Grobbendonk

Ga te voet of met je fiets op speurtocht door de natuur of volg
het parcours in de bib, vind de schatkist en laat je verrassen. Haal
je gratis zoektocht af bij de toeristische dienst, in de bib of in het
gemeentehuis.
Info :

ntals

Here

Herenthout

toerisme@grobbendonk.be, 014 51 43 94
bibliotheek@grobbendonk.be, 014 50 74 94

Ontdek in de bib en het centrum van Herentals en Noorderwijk of jij
ziet wat ik zie. Kraak de code van de schatkist en laat je verrassen.
Een leuke zoektocht voor het hele gezin, ook voor jonge kinderen.
Info :

bibliotheek@herentals.be, 014 85 97 50
cultuurcentrum@herentals.be, 014 21 90 88

Doe verschillende leuke opdrachten in de bib en vind zo de
Schatkist van Vlieg. Misschien wacht er een verrassing op jou...
Info: bibliotheek@herenthout.be, 014 50 10 40

Olen

Ga al fietsend op speurtocht en vind de schatkist met behulp
van de schatkaart. Haal je schatkaart af in het sociaal huis, het
gemeentehuis, de bibliotheek of de sporthal. Je kan de kaart
ook downloaden op www.olen.be.
Info: vrije.tijd@olen.be, 014 27 94 22

Vorselaar

Volg de schattentocht in de bib of ga op wandelzoektocht
doorheen Vorselaar. Twee uitdagende tochten voor het hele
gezin. Haal je opdrachtenboekje af in de bib, het sportcentrum,
kinderclub De Regenboog of download het op www.vorselaar.be.
Info:

jeugd@vorselaar.be, 014 50 71 31
bibliotheek@vorselaar.be, 014 50 71 82

Vraag na je eerste zoektocht naar het facetoog van
Vlieg en ontdek hoe insecten de wereld zien.
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pel vo
Stem ngst
ontva

Verzamel minstens 3 stempels in de vakjes hierboven. Lever deze spaarkaart
daarna in bij één van de bibliotheken en ontvang een leuke verrassing.
Naam: .........................................................................................................
Leeftijd: ......................................................................................................
Gemeente waar je woont: .........................................................................

