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Op missie 

Wat leuk dat jullie het Mysterie van Koningsdag Empel & Gewande 2021 gaan oplossen.  
Hier in Empel zijn de een aantal vreemde zaken voorgevallen de laatste tijd.  

• De kat van Mevrouw B. van Oranje, is even zoek geweest.  
• De prachtige oranje tulpen van Greenstyling zijn Koningsblauw geworden. 
• de tas met oranje slingers en ballonnen van het Oranjecomité is verdwenen 

Dat is toch gek? Wij, het team van Koningsdag wil dit graag tot op de bodem uitgezocht hebben. 
Omdat wij zelf druk zijn met de online optredens en de online Bingo vinden wij het heel fijn dat jullie 
voor ons het “Mysterie van Koningsdag Empel & Gewande” gaan oplossen.  

Jullie gaan opdrachten uitvoeren, codes kraken en bewijsmateriaal bestuderen om achter de naam te 
komen van de dader van de ondeugende streken. Ook moet je aangeven op welke locatie de dader 
zich bevindt.  

Tijdens de missie krijg je aantekeningen mee met tips en informatie over de verdachten. 

Zoek deze tot op de bodem uit. Wij hebben al vier verdachten op het oog: 

Amalia  Zij is dol op koffie drinken en kletsen. 

Willem  Hij reist graag en speelt graag FIFA. 

Maxime Zij houdt van logeren.  

Lex   Dit is een stuntstep held. 

 
Het koningsdagteam heeft helaas geen tijd om met jullie mee te gaan. Onze assistent houdt jullie via 
WhatsApp op de hoogte van al het bewijsmateriaal dat wij al gevonden hebben en aan het 
bestuderen zijn. Het is belangrijk dat jullie alles wat jullie tegenkomen, hoe onbelangrijk het ook lijkt, 
via WhatsApp doorgeven aan onze assistent.  

Jullie krijgen nu de instructies over het verloop van deze geheime missie. In de tas zit geheime 
informatie over de vier verdachten en ook enkele van onze aantekeningen die onderweg wellicht van 
pas komen. Let op: deze heb je nodig tijdens jullie missie.  

Wij horen het graag zodra jullie zeker weten: 

• Wie van de vier verdachten de dader is én 
• Op welke locatie ik hem of haar nu kan vinden.  

Dan gaan wij er meteen achteraan!  


