
PERSBERICHT: Volg VLIEG op schattenjacht door Turnhout 
 
Het symbool VLIEG van Publiq wijst families de weg naar straffe vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. 
Tijdens de zomervakantie heeft VLIEG opnieuw zeven schatkisten verstopt op evenveel locaties in 
Turnhout. Wie ze wil vinden, oefent best zijn voelsprieten want het thema van de schattenjachten dit 
jaar is ‘Voel jij wat ik voel?’ Hobbelige schildersdoeken, gladde lithostenen, zachte stoffen, prikkelende 
planten of kriebelige dierenhuiden: kijken mag, aankomen MOET! 
Elke locatie biedt een zoektocht voor kinderen tot 12 jaar aan, specifiek gericht op het eigen aanbod: 
niet evident voor musea waar je nauwelijks iets mag aanraken!  
 
In de bibliotheek gaan de jongste deelnemertjes op ontdekking in de tentoonstelling ‘De Bonte Bende’ 
van illustratrice Rosemarie De Vos. De Warande focust op de expo ‘Slam, Ramble, Perform’ van Ria 
Pacquée. De schattenjagers treden in de voetsporen van de kunstenares en krijgen spannende 
voelopdrachten. Het Museum van de Speelkaart kan niet garanderen dat de speurders zonder inkt 
aan hun vingers naar huis gaan. Voor één keer mogen ze immers aan authentieke loden en houten 
letters voelen. En het is geen eenvoudige opdracht om daarna de juiste drukvormen bij de juiste 
afdruk te plaatsen. Het Natuurpunt Museum en de Stadsboerderij beloven elk een prikkelend 
blotevoetenpad en in het Begijnhof- en het Taxandriamuseum moeten de kinderen letterlijk hun 
handen uit de mouwen steken in voeldozen.  
 
Prijzen 
Elke zoektocht leidt naar een schatkist met voelwaaiers boordevol spelletjes. De schat vinden levert 
bovendien een stempel op. Vanaf drie stempels is de stempelkaart al in te ruilen voor prijzen. Hoe 
meer schatkisten men zoekt, hoe meer stempels men verzamelt, hoe meer cadeautjes men wint. Elke 
extra stempel levert immers een extra geschenkje op. 
 
‘VLIEG door Turnhout’ heeft elk jaar veel succes. In 2017 namen 587 schattenjagers deel. Minstens 
384 daarvan bezochten drie locaties of meer. 
 
Locaties 
Hier heeft VLIEG de zeven schatkisten verborgen: 

Bibliotheek Turnhout, Kasteeldreef 10 
Begijnhofmuseum, Begijnhof 56 
Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28 
Natuurpunt Museum, Graatakker 11 
Nationaal Museum van de Speelkaart, Druivenstraat 18 
Stadsboerderij, Veldekensweg 10 
De Warande, Warandestraat 42 
 
[einde persbericht] 
   
Info 
Astrid Wittebolle, schepen van Cultuur en Archief & Musea Turnhout 
0474 85 11 44, astrid.wittebolle@turnhout.be 

 
Ingrid Rombaut, communicatiemedewerker Archief & Musea Turnhout 
014 44 33 70 – 0479 82 36 37, ingrid.rombaut@turnhout.be 
 

 

Lieve Quadflieg 
Deskundige communicatie  
Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout  
014 40 96 43 (toestel 218) 
lieve.quadflieg@turnhout.be 
www.turnhout.be 
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