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Help! Steeds vaker ziet boswachter Jos langs de fietsroute mysterieuze figuren, die soms tot 
laat in de nacht rondsluipen. Hij is ten einde raad. Elke keer als hij naar ze roept, rennen ze 
snel weg. Kun jij erachter komen wie dit zijn en waarom ze zo geheimzinnig doen? 

Opdrachten, hints, en codes
Opdracht #1                                   Codeletter = B 
Ga links van je fiets staan en raak je tenen aan. Ga nu rechts van je fiets staan en draai 
drie keer in het rond. Vind je iets in de omgeving?
Hint #1 - Jullie vinden een stukje papier. Een groot deel van het papier is eraf gescheurd en Hint #1 - Jullie vinden een stukje papier. Een groot deel van het papier is eraf gescheurd en 
is nergens meer te bekennen, maar je kan nog net lezen: “Verklap het geheim niet! We 
verzamelen om 3 uur langs de route.”

Opdracht #2                                   Codeletter = E
Maak kokertjes van je handen en tuur hier doorheen als een verrekijker. Kijk wie op deze 
manier als eerste een vogel, dier of insect kan vinden.
Hint #2 - In een boomholte langs de route vinden jullie een verrekijker. Het is een mooi Hint #2 - In een boomholte langs de route vinden jullie een verrekijker. Het is een mooi 
model en hij lijkt splinternieuw.

Opdracht #3                                   Codeletter = W
Iemand met een masker op komt razendsnel voorbijfietsen. Daarna zie je een briefje op de 
grond liggen. Wat betekent het? 

Hint #3 - “Verklap het geheim niet voor de boswachter”

Opdracht #4                                   Codeletter = E
Het lijkt alsof er iets op de grond ligt. Ga zo snel mogelijk 5 keer door je hurken en Het lijkt alsof er iets op de grond ligt. Ga zo snel mogelijk 5 keer door je hurken en 
bestudeer tegelijkertijd de grond.
Hint #4 - Op de grond liggen allemaal kleine stukjes gekleurd papier. Er zijn zoveel stukjes 
verstrooid, dat het bijna op confetti lijkt.

Opdracht #5                                   Codeletter = E
Achter een boom vinden jullie een stapel plastic bekertjes, en een paar volle flessen 
frisdrank. Kan jij uitleggen waarom je nooit afval in de natuur moet achterlaten?
Hint #5 - Er staat een feestelijk patroon op de gevonden bekertjes. Ook is er genoeg Hint #5 - Er staat een feestelijk patroon op de gevonden bekertjes. Ook is er genoeg 
frisdrank verstopt voor een grote groep mensen.

Opdracht #6                                   Codeletter = G
Het mysterie is nog niet oplost, maar toch besluit je boswachter Jos te vertellen wat jullie 
allemaal hebben meegemaakt. Wat hebben jullie tot nu toe ontdekt? 
Hint #6 - Jos de boswachter bedankt jullie voor alle hulp. Hij zegt: “Jammer dat we het Hint #6 - Jos de boswachter bedankt jullie voor alle hulp. Hij zegt: “Jammer dat we het 
geheim nog niet hebben opgelost. Nu zal ik morgen, op mijn verjaardag, ook moeten 
werken. Hopelijk blijven de figuren dan een keer stilstaan, zodat ik eindelijk kan zien wie het 
zijn.”

Conclusie                               Volledige code = Beweeg
Boswachter Jos is morgen jarig en zijn vrienden zijn al weken bezig om een feest voor hem Boswachter Jos is morgen jarig en zijn vrienden zijn al weken bezig om een feest voor hem 
te organiseren. Omdat hij altijd zo hard werkt, leek het hen leuk om hem te verrassen op zijn 
werkplaats, langs de route! Dit moest natuurlijk geheim blijven, dus elke keer als ze spullen 
voor het feest hadden verstopt, moesten ze wegrennen als hij ze zag. Boswachter Jos krijgt 
van zijn vrienden een mooie verrekijker voor zijn verjaardag.

spelinstructie level 1  - Een schokkende verrassing
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De Routekaart

Horeca langs de route:
- Boerderijwinkel van der Spek | Fruit, groente en ijs: Elensterweg 29, Ulrum
- Eetcafe Neptunus | Noorderstraat 1, Ulrum
- De Theefabriek (met speeltuin) | Hoofdstraat 15-25 Houwerzijl
- Bakkerij en lunchroom De Zilte Bries | Sluisweg 3A, Zoutkamp

OpdrachtlocatiesOpdrachtlocaties
Hieronder staan suggesties voor plaatsen waar je de opdrachten uit kan voeren, die ook 
aansluiten bij de opdrachtpunten in het boekje van de spelers. Schat altijd zelf goed in of 
een locatie veilig genoeg is om te spelen en ga bij twijfel naar een andere locatie om de 
opdracht uit te voeren.

#1 - Pleintje in Zoutkamp

#2 - Plek in het land

#3 - Ijsboerderij Van der Spek#3 - Ijsboerderij Van der Spek

#4 - Erf van een boerderij

#5 - De Theefabriek (met speeltuin)

#6 - In het land naast de bocht.
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