Zoek een
schat van Vlieg
in Beernem
en ontdek of jij
ziet wat ik zie.
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Het Plukhofmysterie
Bij terugkeer van het Mexicoveld, ontdekt boer Jeroen dat zijn
verzameling van twee-stippige lieveheersbeestjes verdwenen is.
Iemand heeft ze gestolen! Boer Jeroen is wanhopig: hoe moet hij nu
de bladluizen op de planten bestrijden? Lossen jullie samen met Vlieg
het Plukhofmysterie op? Volg het parcours door het bos en doe jullie
ogen goed open! Wie is de dader, welk hulpmiddel werd
Ogen o
pen
er gebruikt en waar zijn de lieveheersbeestjes verstopt?

en...

LEEFTIJD: 4 tot 12 jaar
PARCOURS: ongeveer 1,5 km; grotendeels onverhard en door het bos
NODIG: balpen, dit deelnameformulier en eventueel een smartphone
START: aan de Zomerbarak op het Kasteelveld van Plukhof Beernem.
Kom met de fiets of parkeer je wagen op het grasplein aan Hoornstraat 18.
vu: Trefhof VZW. 

Trefhof VZW is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
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WIE IS DE DADER?*

HOE LOS JE HET PLUKHOFMYSTERIE OP?
Start aan de Zomerbarak. Volg het parcours aangeduid op de kaart op
de achterzijde. Zoek de gekleurde gietertjes genummerd van
tem
.
Bij elk gietertje is er een opdracht of een raadsel dat je moet oplossen:
• Bij de opdrachten krijg je van een getuige een hint over de dader.
Vb. De dader droeg een hoed > doorstreep alle daders zonder hoed
Na een aantal hints zal er 1 dader overblijven.
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• Bij de raadsels moet je een antwoord kiezen en krijg je
een deel van de code om het hulpmiddel te ontcijferen.
• Op het einde worden je ogen nog eens goed getest en krijg je een tip
van spion Gilbert over de plaats waar de dader de lieveheersbeestjes
verstopt heeft.
Soms kom je ook een QR-code tegen met leuke extra’s.
Deze kan je scannen met de camera van je telefoon.
BEN JE ER KLAAR VOOR?
LEES NOG GOED DE AFSPRAKEN HIERONDER EN ...

WELK HULPMIDDEL GEBRUIKTE DE DADER?

START!
•

Respecteer de natuur en de rust van de bewoners in het domein.
Afval hoort thuis in de vuilnisbak.

•

Houd je aan de geldende Coronamaatregelen.

•

Loop op het Kasteelveld enkel op de graspaden en betreed de
verhoogde groentebedden en serres niet.

•

Pluk niets op het Plukhofveld (tenzij je pluklid bent natuurlijk ).
Meer info over de werking van de zelfoogstboerderij vind je op
www.plukhofbeernem.be

WAAR ZITTEN DE LIEVEHEERSBEESTJES VERSTOPT?

☺

Op zondag krijgen alle kindjes die een ingevuld formulier afgeven aan
de bar van de Zomerbarak (open van 14u tot 18u) een gratis waterijsje!
* Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval.

