
Ben jij een briljante schattenjager?
De hele zomer lang vind je op verschillende locaties in Lommel verborgen schatkisten. Als je de zoektocht tot 
een goed einde brengt, krijg je een stempel op je stempelkaart.

Heb je zes stempels verzameld, waarvan zeker één van het Archeolisch Museum De Kolonie, één van de bib en 
één van Toerisme Lommel? Dan krijg je een leuke prijs!

Uit alle binnengekomen stempelkaarten wordt er een eindwinnaar gekozen die een extra toffe prijs wint!

Meer info: Toerisme Lommel - Dorp 14 - 0032 (0)11 399 600 - www.uitinlommel.be
Van 1 juli tot en met 31 augustus

Ga op zoek naar

Van 1 juli tot en met 31 augustus

Ga op zoek naarGa op zoek naarGa op zoek naar

schatten van vliegvan vliegvan vliegvan vliegvan vliegschatten schatten schatten schatten schatten schatten 

www.lommel.be/schattenvanvlieg

Let op: deze stempelkaart is enkel geldig van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 en voor kinderen tot 12 jaar.

Dit aanbod is onder voorbehoud van de huidige coronamaatregelen. Eventuele wijzigingen zullen steeds op 
de website via www.Lommel/schattenvanvlieg vermeld worden.
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adres:

e-mail:

leeftijd:

Verzamel minimum 6 stempels, breng je kaart 
binnen bij Toerisme Lommel en krijg een leuke beloning!
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Deze drie 
stempels moet je 
zeker verzamelen 
als je een leuke 
prijs wil winnen!

binnen bij Toerisme Lommel en krijg een leuke beloning!



Vergeet op het einde van elke speurtocht je stempel niet!

16   ...

Deze drie stempels moet je zeker verzamelen 
als je een leuke prijs wil winnen!

WAAR ZIJN DE 
SCHATKISTEN VERSTOPT?

Neem je stempelkaart mee op speurtocht, verzamel 
minimum 6 stempels, breng je kaart binnen bij 
Toerisme Lommel en krijg een leuke beloning!

     1  ARCHEOLOGISCH MUSEUM KOLONIE
Oproep aan onze jonge speurders! Neem deel aan 
allerlei leuke zoek-, doe- en luisteropdrachten en 
kraak de code van de schatkist. Lukt het je? Dan 
ontvang je een kleine beloning van Vlieg. Benieuwd?
Kolonie 77 ● 3920 Lommel ● Open van zondag t/m vrijdag 
van 13u30 tot 17u30 ● Inkom: -18 jaar gratis, + 18 jaar €2
Opgelet! Vanwege de coronamaatregelen is het museum enkel 
toegankelijk na telefonische reservatie minstens 1 dag op voorhand.

4  DE SCHAT VAN DON QUICHOT

Volg de kattenpoten en vind de gouden kat van Don 
Quichot! Heb je de schat gevonden? Dan krijg je een leuke 
beloning en mag je een gaatje in je 
stempelkaart knippen!
Kattenbos ● Zandstraat ● Altijd open

9  DIGITALE KINDERSCHAT

Download de app ‘kinderschat’ en ga op een echt 
stadsavontuur! Heb je alle opdrachten volbracht?     
Ga dan naar Toerisme Lommel en ontvang je stempel! 
Dorp 14 ● Open van maandag t/m vrijdag van 9u tot 17u
op zaterdag en zondag van 10u tot 17u

10  SPEELTUIN

Kom op bezoek in deze toffe buitenspeeltuin en ontdek 
zo alle leuke plekjes! Vergeet voor je begint zeker niet 
je opdracht af  te halen bij  Brasserie De Kantine!     
Bij het volbrengen van de opdracht krijg je een stempel 
in de cafetaria van de speeltuin! 
Sportveldenstraat 15 ● Open van 10u

11   INDOOR SPEELTUIN ’T SPEELKASTEEL

Ontdek samen met de kikker van ’t Speelkasteel hoe 
leuk deze binnenspeeltuin wel niet is! Neem zeker je 
stempelkaart mee, want je krijgt €3 korting! 
Lutlommel 230 ● Open op: woensdag van 12u30 tot 18u  
zaterdag en zondag van 10u tot 18u ● Feest- 
en vakantiedagen van 10u tot 18u
€3/kind (normaal €6)

12   INDOOR SPEELTUIN LUNALAND

Ga samen met de Lunabeer op zoek naar de schat van 
Lunaland. Vergeet zeker je stempelkaart niet, want je 
krijgt €3 korting en een schatkistenijsje! 
Luikersteenweg 331 ● Open op woensdag van 12u30 
tot 19u - vrijdag van 15u tot 20u - zaterdag en 
zondag van 10u tot 19u - Schoolvakanties en 
feestdagen van 10u tot 19u ● €5/kind (normaal €8)

14   UGC CINEMA’S LOMMEL

Mooi of slecht weer, naar de film gaan is altijd plezant! 
Ga naar de middagvoorstellingen (tot 18u), neem je 
stempelkaart mee en krijg een leuke verrassing! 
Adelbergpark 2

15   BOWLING ANTARES

Bij Antares hoort stilzitten er niet bij! Kom samen met 
je vrienden of  familie bowlingen en misschien gooi je 
wel een strike! Als je je stempelkaart meeneemt staat 
er nog een leuke verrassing te wachten op jou!
Vreyshorring 212
Openingsuren: www.bowlingantares.be

5  HET VERLOREN KABOUTERDORP

Kabouters bestaan toch niet… ofwel? Ga op zoek 
naar het verloren kabouterdorp en ontdek hoe mooi 
de Heuvelse Heide is! Als je het verloren kabouterdorp 
hebt gevonden, krijg je misschien van een lieve 
kabouter een beloning! Vergeet zeker niet een gaatje 
in je stempelkaart te knippen! 
Heuvelse Heide ● Boskantstraat ● Altijd open

6  SPEELBOS

Ravot erop los in de Lommelse speelbossen! 
Ga daarna zeker op zoek naar een paaltje en 
knip een gaatje in je stempelkaart! 
Speelbos Sahara ● Nieuwe Kopen
Speelbos Kattenbos ● Zandstraat
Altijd open

7  VLINDERWANDELING

De vlinderwandeling is een 
wandeling waarbij je op 
verschillende punten tijdens 
de tocht speel- en belevings-
elementen tegenkomt. Je maakt 
er kennis met de verschillende 
stadia van een vlinder: van eitje 
naar rups, van rups naar pop 
en van pop naar vlinder.
De oude molensite in 
Lommel Kattenbos
Zandstraat ● Altijd open

8  UITKIJKTOREN

Ontdek hoe mooi de Sahara en zijn omgeving is … 
vanop een hoogte! Schrijf  op je stempelkaart de 
afstand tot het glazen huis!
Natuurgebied ‘De Sahara’ ● Open vanaf  een uur voor 
zonsopgang tot een uur na zonsondergang ● Gratis

2  BIB LOMMEL
Dit jaar vind je geen spel in de bibliotheek, nee, we 
vliegen er eens uit. Vlieg met ons mee naar buiten 
voor een pittige poëziespeurtocht voor het hele 
gezin. Geniet van grappige gedichten, rare rijmpjes en 
kraak de code. Heb je nadien de smaak te pakken? 
In de bib kan je een massa gedichtenboeken vinden.  
De zoektocht is verkrijgbaar in de bibliotheek tijdens 
de openingsuren. 
Meer info op: lommel.bibliotheek.be ● Michiel Jansplein 1

3  TOERISME LOMMEL
Breng een bezoekje aan Toerisme 
Lommel en maak zelf  een kunstwerk 
met verschillende kleuren zand.
Dorp 14 ● Open van maandag t/m vrijdag 
van 9u tot 17u ● zaterdag en zondag 
van 10 tot 17 uur Vergeet op het einde van elke speurtocht je stempel niet!

Lutlommel 230 
zaterdag en zondag van 10u tot 18u 
en vakantiedagen van 10u tot 18u
€3/kind (normaal €6)

12  

Ga samen met de Lunabeer op zoek naar de schat van 
Lunaland. Vergeet zeker je stempelkaart niet, want je 
krijgt €3 korting en een schatkistenijsje! 
Luikersteenweg 331 Luikersteenweg 331 
tot 19u - vrijdag van 15u tot 20u - zaterdag en 
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Ravot erop los in de Lommelse speelbossen! 
Ga daarna zeker op zoek naar een paaltje en 
knip een gaatje in je stempelkaart! 
Speelbos Sahara 
Speelbos Kattenbos 

 Altijd open

Ravot erop los in de Lommelse speelbossen! 

13   OPTISPORT SPORTCENTRUM
 DE SOEVEREIN

Kom lekker klauteren, springen en glijden tijdens 
‘vrij zwemmen’. Met spetterende opblaasbare water- 
attracties en spelletjes in en rond het water beleef  je 
de leukste tijd! Achteraf  trakteert Optisport op een 
overheerlijk gratis ijsje bij 
vertoon van stempelkaart!
Sportveldenstraat 15                                                                                                                    
In de zomervakantie tijdens de 
momenten ‘vrij zwemmen’ ● Raadpleeg 
onze website (optisport.be/soeverein) 
voor het openstellingsrooster ● Regulier 
inkomtarief  kinderen < 8 jaar dienen verplicht begeleid te 
worden door een 18+ ● kinderen zonder diploma dienen 
verplicht zwemvleugeltjes te dragen


