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Dit draaiboek is bestemd voor de spelleid(st)er(s)/spelleiding van
het stadsspel “De Schat van Janneke Maan”. Het bevat tips &
spelregels voor de organisatie van het stadsspel, en uiteraard ook
de oplossingen.
Indien u nog vragen mocht hebben bij de organisatie van dit
stadsspel, aarzel dan niet contact op te nemen met Patrick
Bernauw.

SPELCONCEPT:
Wie slaagt erin te achterhalen wat er precies met Janneke Maan is
gebeurd? Waar is hij gebleven? En wie slaagt erin de code te breken
waarmee misschien wel “de Schat van Janneke Maan” gevonden kan
worden?
Het is de bedoeling dat de detectives of schattenjagers solo, in duo of in
een team, op onderzoek uitgaan. Het enige wat van Janneke Maan werd
teruggevonden, was zijn Notebook. Ze moeten de route volgen die hij
met de foto’s op zijn Notebook heeft vastgelegd. Onderweg zullen ze
proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en opdrachten uit te
voeren, waarmee uiteindelijk ook een code kan gekraakt worden. Deze
leidt misschien wel naar de Schat van Janneke Maan…
Een aantal opdrachten zijn van creatieve aard en eventueel kunt u die
voorbehouden aan kinderen tot 12 jaar (of wie zich “jong van geest
voelt”). Het gaat hier dan om het maken van tekeningen,
verkleedpartijen, een stukje straattheater,… waar de ouders en/of
“oudere jongeren” en/of leerkrachten een foto of een filmpje van
maken. Deze kunnen eventueel ook opgestuurd worden naar de website
“Mysterieus België” en zullen daar dan gepubliceerd worden:
http://stadsspelen.blogspot.com/2011/04/diksmuide-de-schat-vanjanneke-maan.html
Ook kan er een prijs toegekend worden aan de detectives of de teams
van detectives die erin slagen alle opdrachten tot een goed einde te
brengen… en alleen op die manier in staat zijn de cijfercode te kraken.

Inderdaad werd bij het stadsbestuur van Diksmuide een anonieme brief
bezorgd, met daarop een geheimzinnige code, die mogelijk naar de
Schat van Janneke Maan leidt:

De cijfercode bestaat uit NUMMER FOTO + nummer dat verwijst naar
plaats van letter in een woord. Zo komt er een boodschap tot stand:
“Janneke Maan is waar de Schat is en de Schat is bij Janneke
Maan!”
De detectives of de detective teams moeten deze boodschap
overbrengen bij de spelleiding. Om de cijfercode te kraken, moet men
de oplossingen vinden van de vragen.
Veel stadsspelplezier!

OPLOSSINGEN “DE SCHAT VAN JANNEKE MAAN”
1:
1428 + 1923 + 1923 = 5274 VIJF DUIZEND TWEE HONDERD
VIER EN ZEVENTIG
3A:
Lam Gods
3B:
De Rechtvaardige Rechters
4:
Rita
5:
Rochuskapel
6A:
Tabernakel
6B:
Stalpaert
8:
H
9:
Neuengamme
15A:
Gendarmes
15B:
Divina Pastora
16:
Jette
17B:
NEGENTIEN EENENTWINTIG
18:
Spaanse
24:
Ronarc’h

