
Schatten van vlieg 2017  

Je gaat op zoek naar klein duimpje en zijn zes broers, doe je uiterste best om hen te bevrijden voor de reus hen 

opeet. Schrijf je de letter die bij het juiste antwoord hoort op de achterzijde en ontcijfer de code om Klein 

Duimpje en zijn broers te bevrijden! Letter 8 krijg je alvast cadeau. 

Geef je antwoordformulier af in het UiTloket in het gemeentehuis voor eind augustus en je krijgt een beloning! 

Uit alle juiste antwoorden wordt één winnaar geloot die een M-bon van € 25 krijgt. Het UiTloket is tijdens de 

zomer open elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De 

zoektocht start op de Markt van Maldegem, per opdracht kunnen jullie iemand bevrijden. 

 

1.Potige Pol, de grootste broer van Klein Duimpje is een beetje verliefd. Hij wil heel graag een liefdesbrief 

schrijven naar zijn vriendinnetje. Jij moet hem helpen om zijn brief op tijd te posten . Kan jij hem zeggen hoe 

laat zijn brief ten laatste in de rode postbus op de markt moet gepost zijn? 

B. 17.00  uur   J. 10.30 uur   V. 14.15 uur 

2. Jolige Jean, een van Stoere Sam’s broers heeft erg veel dorst. Hij ziet dicht bij de kerk een standbeeldje staan 

waar water uit komt. Zou hij hier kunnen drinken? Ken jij de naam van het jongentje die daar al plassend staat 

afgebeeld? 

 A. Rietje Koane    E. Manneke Pis   O. Jeanneke Pis 

3. Als Jolige Jean heeft gedronken, ga je naar zijn kleinere broer, Luie Louis. Luie Louis leest heel erg graag 

boeken, weet je waar je hem kan terugvinden? Aan de bibliotheek natuurlijk!. OPGELET! Luie Louis bevindt zich 

aan het originele bibliotheekgebouw, in de Schouwburgstraat dus!  

Luie Louis had onlangs een boek gelezen die hij heel erg mooi vond. Hij is vergeten over wie het boek ging. 

Zoek aan het raam van de bib een foto van twee kindjes. Kan jij Luie Louis vertellen hoe deze twee kindjes 

heten? 

 L. Suuske en wiske  K. Jip en Janneke  M. Rick en Roos 

4. Stoere Sam vindt zichzelf te stoer om boeken te lezen. Hij spreekt liever met zijn vrienden af aan het 

jeugdhuis. Maar, het jeugdhuis is verhuisd en Stoere Sam kent de weg niet. Weet jij het huisnummer van het 

nieuwe jeugdhuis? 

 O. 80    I. 81   A.82 

5. Luie Louis zijn tweelingbroer houdt helemaal niet van boeken lezen. Actieve Alexander is heel erg sportief. Je 

vindt hem terug aan Sporthal Meos. Loop jij samen met Actieve Alexander en je mama of papa een rondje rond 

de rode piste? Hoever zou je nu gelopen hebben? 

 S. 300 meter   N. 400 meter   T. 500 meter 

6. Leuke Lukas heeft geen zin om met zijn broers af te spreken in het jeugdhuis. Hij heeft het veel te warm. Hij 

zou liever een plons in het zwembad nemen.  In het zwembad springt hij graag van de startblokken, hoeveel 

startblokken zie je in het zwembad? 

 E. 4    T. 5    P.6 

7. Klein Duimpje, die loopt er wat eenzaam bij. Hij is verdwaald in het bos. Hij wil hulp vragen aan de 

wielrenner op het standbeeld. Kan jij zeggen welke kleur de T-shirt van de wielrenner heeft?  

 E. Geel    G. Paars    I. Rood 
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