
Mysterie oplossen 
 

Hieronder staan een aantal zinnen. Het probleem  

is alleen: ze staan niet in de goede volgorde! 

Nu is het de bedoeling dat jij samen met een  

klasgenoot gaat uitzoeken hoe de zinnen wel in  

de goede volgorde staan. Als jullie het goed doen,  

kunnen jullie het volgende mysterie oplossen: 

Hoe kan het dat Julia het adres niet kan vinden  
dat op de brief staat die ze gevonden heeft? 
 

- Ze komt erachter dat zeevaarders van de VOC onderweg brieven meegaven aan 

terugkerende schepen voor hun vrouw en kinderen. 

- Op de enveloppe staat het volgende: ‘Aan Aagije Luijsen, vrouw van Herman Kikkert, 

wonende in Nieuweschild. Texel, november 1780.’ 

- Ze zoekt op internet en in boeken uit de plaatselijke bibliotheek. 

- Op een regenachtige dag vindt Julia een heel oude brief 

-  De Rede van Texel besloeg het hele gebied van Den Helder tot het zuidwesten van 

Terschelling. 

- Julia is erg nieuwsgierig naar waar de brief vandaan komt en waarom er geen adres en 

postzegel op de enveloppe zit. 

- Hier las ze het antwoord op haar vragen. 

- Het was zo druk op de Rede van Texel dat er uitbreiding nodig was. 

- Nu was het Julia duidelijk waarom ze de plaats op haar geheimzinnige kaart niet terug 

kon vinden. 

- Toen de VOC werd opgeheven werd Nieuweschild steeds kleiner. 

- Ze kijkt op de kaart van Texel, maar kan het plaatsje nergens vinden.  
- Herman Kikkert is opperstuurman op het VOC schip ‘De Parel’. 

- Tegenwoordig is van het verdwenen dorp niets meer te zien. 

- Nu weet ze waarom er geen adres op de brief staat, slechts een naam en plaats.  

- Julia wil ook graag weten waar de plaats Nieuweschild ligt. 

- Texel was vroeger het centrale punt van De Rede van Texel en het dorp Oudeschild was 

heel belangrijk 

- Daarom werd het dorp Nieuweschild gebouwd. 

- Opnieuw gaat ze naar de plaatselijke bibliotheek. 

- Ze speelt op de zolder van haar Oma die op Texel woont. 

 

 

 Tip: Vergroot de zinnen en knip ze dan uit. Zo 

kunnen jullie makkelijker puzzelen! 


