Vlieg door
Neteland

Met

1 juli - 31 augustus
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Doe mee aan minstens 3 zoektochten
in Neteland. Verzamel 3 stempels
en ontvang een leuke verrassing.
#netelandvliegt #schattenvanvlieg
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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 het toeristisch infopunt aan het onthaal
van het gemeentehuis of in de bib.
Info:

ntals

Here

Gebruik je speurneus in onze twee bibliotheken of vertrek bij
de dienst cultuur en toerisme (Grote Markt 35) voor een speurtocht
door het centrum van Herentals en ontdek wat er in de schatkist van
Vlieg zit. Twee leuke zoektochten voor het hele gezin!
Info:

Herenthout

Vorselaar

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.
Ga je liever op verkenning met bibster? Ook dat is mogelijk.
Vraag info aan onze medewerkers.
Info:

Olen

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

bibliotheek@herenthout.be, 014 50 10 40

Zet je geurpapillen aan het werk, ga op speurtocht, zoek
de antwoorden op de vragen en ontdek waar de schatkist van Vlieg
verstopt zit. Haal je schatkaart af in het sociaal huis,
het gemeentehuis, de bibliotheek, de sporthal of op www.olen.be en
doe mee. Voor de allerkleinsten hebben buitenspeelhelden Nette en
Lander een leuke bingo in petto.
Info: vrije.tijd@olen.be, 014 27 94 22
Volg het verrassend geurparcours in onze bib of ga buiten op
snuffeltocht in onze mooie gemeente.
Ontdek de speurneus in jezelf: ruik jij wat ik ruik?
Haal je opdrachtenboekje af in de bib, bij Sportcafé De Dreef,
Kinderclub de Regenboog of download het via www.vorselaar.be.
Info:

cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25
bibliotheek@vorselaar.be, 014 50 71 82

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: .........................................................................

