Zomerzoektocht (–12)
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Start in zaal 1

Help help ! Jezus en ik waren gisteren getuige

van een ontvoering! Onze lieve Vlieg is verdwenen.
Ik hoorde de erfgoedbewakers deze ochtend
fluisteren dat niemand het museum verlaten heeft.
Dat wil zeggen dat Vlieg hier nog ergens gevangen zit!
Kan jij ons helpen de dader, het voertuig,
het tijdstip en de plaats waar Vlieg
gevangen zit te vinden?
Met een kersverse baby in huis heb ik natuurlijk veel
te doen en heb ik niet alles kunnen volgen. Maar de
mannen in de boerenherberg in zaal 8 zijn dag en
nacht wakker! Zij hebben misschien wel iets gezien.

Aaah, dus jullie zijn die ‘detectives’ die Vlieg

willen terugvinden? Ga even zitten, het is hier zo
gezellig! Wat zeg je?
Jullie hebben een tip nodig?
Zoek in welk jaar dit schilderij gemaakt werd.
De eerste 2 cijfers van dat jaartal zijn de zaal
waar je nu heen moet!
→ zaal 
Zoek in deze zaal het grootste schilderij en onthoud
het eerste deel van de voornaam van de kunstenaar.
Dit is dezelfde voornaam als die van de ontvoerder!
→ Voornaam 
Zoek daarna in zaal 19 een kunstwerk van een
schilder met dezelfde voornaam, waarop ook
levende transportmiddelen op staan. Zo heb je al
de naam van de dader én het transportmiddel :


of

Twee vliegen in één klap dus.
Handig, als je zelf een verhuurbedrijf hebt!
Sluip daarna naar zaal P.

Dag detectives, mijn naam is Théo en ik ben

een schilder. Alle kunstwerken in deze zaal heb
ik zelf gemaakt! Gisteren werd ik opgeschrikt door
hoefgetrappel tijdens mijn pauze. Ik neem altijd
op hetzelfde uur een korte pauze en rook dan een
pijp. Weet je op welk uur dat is? Tel het aantal
schilderijen in deze zaal. Dat is exact even veel als
het uur van de misdaad. Let op, laat je niet vangen!
→ uur 
Klaar? Ga nu naar zaal O en wandel tot aan het
allerlaatste beeldhouwwerk: je ziet een heel groot
hoofd, in gips én in brons.

Oh ik ben zo verdrietig! Mijn goede vriend Vlieg is

ontvoerd! Wat een ramp! Jij bent een detective? Dat is
goed nieuws. Kan jij Vlieg bevrijden? Hij zit gevangen
in een kist. Hij wordt bewaakt door een grote man.
De man heeft een woonwagen en daarnaast een
vijver met eendjes. Kan je aan de hand van deze
beschrijving het juiste schilderij vinden?
Zoek eerst even mijn naam en vul alle letters in.
In het cirkeltje verschijnt de letter van de zaal
waar je heen moet.

Sorry, lieve vrienden… Ik ben echt heel dom

geweest. Ik had beloofd aan de ontvoerder om het
houten kistje goed bij te houden. Maar toen voelde
ik me zo schuldig… Ik heb geprobeerd om Vlieg
stiekem naar buiten te brengen… maar toen kwam
ik een erfgoedbewaker tegen en heb ik het kistje
laten vallen. Ik was er nochtans bijna!
Ik ben op mijn blote voeten snel terug naar hier
gerend, het kistje ligt hier wat verder…
Het was een zaal met een tapijt. Het zag er wel
gezellig uit, je kon er ook een tekening maken of iets
schrijven. En er waren heeeeel veel kadertjes.
Snel, misschien is Vlieg daar nog wel!

Heb je Vlieg gevonden?
Proficiat, je bent een held!
Vat nog even samen wat je ontdekt hebt en toon de
oplossing aan het onthaal. Wie weet krijg je nog een
leuke verrassing! (omcirkel het juiste antwoord)
Transportmiddel
Koe

Ezel

Kameel

Naam van de ontvoerder
Joseph

Charles

Paula

Uur van de misdaad
15u

19u

21u

Vindplaats van Vlieg
Zaal F

Zaal L

Zaal E

