
Helpppp 

Wat was het vervelend hè, toen ineens dat gekke virus op dook en we 

niet meer bij elkaar mochten komen. Hier in de Molenbossen flats 

gingen alle koffiekamers op slot. Dat was voor alle opa’s en oma’s die 

hier wonen en voor alle andere bewoners helemaal niet leuk. 

Gelukkig ging het na verloop van tijd een beetje beter en langzaam 

maar zeker mogen de koffiekamers ook weer van het slot af. Jammer 

genoeg gaat dat niet zomaar vanzelf.                 

Dit is er aan de hand 

De koffiekamers werden afgesloten met een speciaal codewoord. 

Zodat we zeker wisten dat er niemand naar binnen zou kunnen. Dat 

codewoord zijn we kwijt…. Er word gefluisterd dat een vrijwilliger, wij 

denken Ria, maar dat weten we niet zeker, het codewoord heeft 

meegenomen, om het te bewaren natuurlijk. Op weg naar huis begon 

het ineens heel hard te waaien en in die wervelstorm zijn alle blaadjes 

waar de letters op staan uit de tas gewaaid. Waar zijn die nu 

allemaal?? Ze liggen door het hele park verspreid. Antares, waar de 

flats van zijn, heeft de detective Speurneus gevraagd te helpen……. 

Nou, die kan het helemaal niet alleen. 

Wij hebben jullie hulp nodig!!!! Help ons de letters te vinden. 

 

 

 

 

 

 



SPEURTOCHT 

MOLENBOSSEN 

 

Het park tussen de grote Molenbossen heeft een aantal ingangen. 

Voor de kleintjes verraden we vast dat voor hen de meest zuidelijke ingang 

geadviseerd word, want daar liep de vrijwilliger met de letter briefjes toen het zo 

heel hard begon te waaien. NIET tegen de grote kinderen zeggen hoor.!!!!!!!!! 

Er zijn een aantal vragen die jullie samen misschien kunnen oplossen, terwijl jullie 
proberen, met de papa’s en mama’s of opa’s en oma’s, de route op de 
plattegrond te volgen en alle 18 letters te vinden. De letters hangen in de 
omgeving van de cijfers op de plattegrond.  

Vraag 1. Wat is de naam van 

Flat 1…………………………………………. 

Flat 2…………………………………………… 

Flat 3…………………………………………… 

Flat 4………………………………………….. 

 

Vraag 2. Waar staat het nieuwe speeltuintje in het park? 

 

Vraag 3. Hoe heet het spel dat gespeeld kan worden voor flat 4 en achter flat 1 

                Speel een spelletje, ( ouders, neem een set gekleurde ballen mee) 

                  

Maak hier van de gevonden 18 letters het CODEWOORD. 

........................................................................................ 



SPEURTOCHT 
MOLENBOSSEN  

 
Het park tussen de grote Molenbossen Flats heeft een aantal ingangen. 

Kies een willekeurige ingang aan de straat die Molenbossen heet of aan de 

andere kant waar het fietspad loopt die wij “De boulevaar” noemen. Het is een 

fietspad dus jongens en meisjes heel goed opletten als je daar loopt. Jullie 

weten toch dat je altijd tegen de rij richting in loopt, zodat je kan zien als er 

een fietser aan komt. Goed zo! Slimme kinderen. 

Terwijl jullie proberen de route op de plattegrond te volgen en alle 18 letters 

te vinden, de letters hangen in de omgeving van de kruisjes op de plattegrond, 

zijn er ook nog een aantal vragen die jullie samen misschien kunnen oplossen. 

Sommige vragen kan je op internet vinden andere kan je in het park vinden. 

Vraag 1. Schrijf de namen van de vier flats op 

Flat 1……………………………….. 

Flat 2……………………………………. 

Flat 3……………………………………. 

Flat 4…………………………………… 

Vraag 2. Hoe komt de wijk aan de naam Molenbossen? 

Vraag 3. Wanneer zijn de flats gebouwd?  

Vraag 4.  Wanneer is de renovatie (verbouwing)van de flats begonnen?                  

(staat op één van de flats, vlakbij de ingang) 

Vraag 5. In welke flat bevindt het “Repair café” zich? 

Vraag 6. Hoe heet de sport die de bewoners spelen voor flat 4 en achter flat 1? 

Vraag 7. Wat is er bijzonder aan het huisnummer 616 

Vraag 8. Welke buslijn komt er langs de molenbossen. 

 

Maak hier van de gevonden letters het CODEWOORD  



P.S. 

Het is denken wij de bedoeling dat  van deze bladzijden deel 1 (helppppp) naar alle 

deelnemers gaat met een link naar deel 2 voor de jongste kinderen waar de plattegrond 

met cijfers aan van zit en een link naar deel 3 voor de oudste groep waar de plattegrond 

met kruisjes aan vast zit. 


