
Mouna en Milan zijn in het dorp van Aldo aangekomen.

Vreemd. Er is niemand. Er hangt een dikke mist. Ze 
zien alleen heel vage vormen die lijken op torens of 
tenten.

Naast hen liggen de acht pootjes van de tas. ‘Kijk!’ 
Zegt Milan. ‘Elk pootje heeft een teken. Zou dit de 
magische code zijn?’

Ze beginnen te puzzelen. Als Mouna het laatste stukje 
aanlegt, klinkt er een luid gekraak. De mist trekt op 
en ineens begint het dorp te leven. Kinderen spelen in 
een klimtoestel. Hun ouders zitten op een bankje te 
praten. Fietsers en wandelaars komen langs.

Er verschijnt een groot gebouw met de magische 
code erop. De tas van Aldo staat voor de deur. Is dit 
het Van Eesteren Museum?

De juf van het museum opent de deur en pakt de tas. 
Ze roept blij: ‘Mouna en Milan, wat fijn dat jullie de tas 
hebben gevonden. Kom binnen!’

Speel (er) mee! 
Zoek je Aldo 8

Waar is de tas van Aldo? 

Bij het museum

1. Kruip door de tunnel
2. Dwaal door het zand
3. Klim naar de top
4. Spring van steen naar steen
5. Draai alles om
6. Schuil in een iglo
7. Ga over de kop
8. Puzzel en denk!

We puzzelen en denken
We moeten iets verzinnen
We zijn nu bij het einde
Hoe komen we naar binnen

We zijn op zoek naar Aldo
Met Aldo kun je spelen
Ken jij alle Aldo’s?
Dan zul je je nooit vervelen

Kraak de 
code



Buiten

Wat een mooi speeltoestel! Hoeveel torens zijn 
er? Hoeveel duikelrekken? Hoeveel met dubbele 
stang?
Kraak nu de code!
Aantal hoeken van de toren x aantal 
duikelrekken = ?
Aantal dubbele rekken - aantal torens = ?
Tel deze getallen bij elkaar op en je weet bij welk 
huisnummer de tas is!

www.vaneesterenmuseum.nl

8Binnen

Zo maak je een Tipidorp van het speeltoestel.
Je hebt satéprikkers, closetrolletjes, touw en 
wat papier of lapjes nodig. Teken het patroon op 
papier. Let op de maten. Knip het uit.
Steek de satéprikkers in de closetrol. Maak vast 
met touw. Papier eromheen en versieren maar.

Hé leuk! 

Bewaar jouw binnenopdracht in een 
schoenendoos. Maak foto’s of tekeningen van de 
buitenopdracht. Versier de buitenkant van jouw 
bewaardoos ermee.

Of gebruik 

Lapjes, draad, vlaggetjes

Denk aan

Bekleed de tipi’s met 

verschillende stoffen

Patronen 

Extra werkwijze

Werelddorp maken van 

stofjes uit verschillende 

culturen


