
DE HINTS
Want ja, wat zijn nu eigenlijk de goede 

uitkomsten…?



Hints door de brievenbus



Maandag

• Morse code

• Iemand met een 
hart van goud 
doet dit niet



Dinsdag

• Som die leidt naar 
coördinaten van 
de Slingelandse
Plassen… 

• Daar hing een 
briefje:
• PD op een 

andere locatie



Woensdag

• Meerkeuze quiz

• Antwoorden gaven letters

• Letters vormden een zin

• De vlag dekt de lading niet



Donderdag

• Woordzoeker

• Geen viezigheid in 
dit restaurant



Vrijdag

• Rekentoets

• Niet op school 



Zaterdag

• Binaire code

• ICT heeft hier 
niets mee te 
maken



Hints op social media



Maandag

• Rebus

• Als de boeren niet 
meer klagen, 
nadert het einde 
der dagen…



Dinsdag

• Molentocht

• Alle woorden 
wijzen naar 
diepvrieshuisje

• Woord niet 
omcirkeld



Woensdag

• Dagboek

• PS. Ik ben het niet



Donderdag

• Krantenartikel

• Hoofdletters aan 
het begin van de 
zin van het kleine 
artikel vormen:

• NIET MET KABELS



Vrijdag

• Lied 

• Niks aan de zeis



Zaterdag

• Sudoku

• Mailen → vertaaltelefoon

• Daar waar het licht een 
deel van het jaar heeft 
gebrand, is het niet…



Hints op locatie



Bruggetjes

• Telefoonnummer

• Voicemail bericht 
van de cateraar



Vlag op de brug

• Blaffende honden 
bijten niet

• De dominee had 
een blaffende 
hond



Site 
postkantoor

• Antwoord gaf de site:

• https://ovgoudriaan.nl
/211203639



Filippine op site

• In de balk 
verscheen

• GEEN 
POSTKANTOOR



Papier bij 
Multistee

• In een wijngaard 
staan de ranken 2 
meter en 1,5 
meter uit elkaar 
vandaan…



Hints tijdens Zoom meeting



Juf

• De dates in het 
Raadhuis gaan 
niet door, dus de 
juf kan gewoon 
op de 
kleinkinderen van 
prinses Beatrix 
passen… 



Bierfles

• ‘Dit heeft geen rol 
gespeeld’ 

• De vier 
afbeeldingen 
wijzen naar een 
gebrouwen 
bierfles van de 
Vreugdewippers



Dus 
nee…

• De verdachten die vrij op straat 
rond liepen waren geen hint…

• De pagina-nummers in Het 
Kontakt (en Roelof z’n leeftijd) 
hadden er niets mee te maken…

• Zakken oliebollen konden echt 
geen extra hint opleveren… 



En dan nu…


