
WONDERFUL WORLD 
 

 
 

 

Ontdek de magische wereld van de Pinkies 
 

Waar: Sterrebos Rumbeke, Moorseelsesteenweg 2, Roeselare 

Wat: Wandeling met stopplaatsen bij de huisjes van de Pinkies onder leiding van chatbot Lena (met 

stem van actrice Joke Emmers) 

Voor wie: Gezinnen met kinderen van 2,5 tot 10 jaar 

Startpunt: Aan het kasteel van Rumbeke 

Wist je dat er in het park minimensjes zo groot als een pink wonen? De pinkies wonen in boomholtes, 
verlaten vogelkastjes en soms zelfs onder de grond… Ze verstoppen zich goed omdat ze een beetje 
bang zijn van de grote mensen. Als jullie beloven ze niet aan te raken, wil Pinkie Lena jullie wel 
meenemen om de Pinkies te tonen en te vertellen over hun leven. Zo komen jullie te weten welke taal 
ze spreken, hoe ze wonen, spelen en overleven in de natuur. 

Op een kaartje zijn de plaatsen aangeduid waar de Pinkies wonen. Met je telefoon of zaklamp laat je 
licht schijnen in de huizen, je haalt een huis naar beneden met een katrol of je gaat af op geuren om 
de woning van een Pinkie te vinden. 

Je kan de zoektocht op elk moment van de dag starten, door aan het kasteel van Rumbeke contact 

op te nemen met Lena via Facebook Messenger. Ze zal jullie team zorgvuldig briefen. De 

wandelzoektocht duurt ongeveer twee uur. 

 

 

 



Zin om mee op ontdekking te gaan? Zorg er dan zeker voor dat één iemand van je team 

vooraf nauwkeurig de volgende instructies volgt: 

1. Vraag een spelcode aan via www.dasbox.be/spelcodes en kies voor 

''Wonderful World Sterrebos”.  

2. Je hebt een Messenger-account nodig, gekoppeld aan een actief Facebook-

profiel. Indien je daar niet over beschikt, kan je een spelaccount aanvragen 

door een mailtje te sturen naar info@dasbox.be 

3. Installeer Facebook Messenger op je smartphone en tik 

“m.me/supersecretdasbox” in de zoekbalk van je browser (internet op je 

telefoon). Je kan dan berichten sturen naar de chatbot Super Secret.  

 
 

4. Typ “Hallo”, de chatbot zal je daarna vragen naar de spelcode. Zo maak je 

kennis met Lena, die jullie zal begeleiden tijdens het spel. 

5. Reageert de Messenger-bot niet als je “Hallo” tikt, dan is je Messenger-account 

niet gelinkt aan een Facebookprofiel. Probeer met een ander Messenger-

account of mail naar info@dasbox.be  

6. Heb je andere vragen bij het opstarten of onderweg, contacteer dan onze 

hulplijn op 0485 85 85 86 of mail naar info@dasbox.be 

7. Zorg ervoor dat je telefoon 100% is opgeladen voor je vertrekt. Het contact 

met de chatbot kan je batterijniveau snel doen slinken en zeker voor oudere 

toestellen is een powerbank geen overbodige luxe. 

8. Print het kaartje dat je op de website van het Stadlandschap West-Vlaamse 

hart kan vinden af en neem het mee om de weg te vinden. Neem ook een 

zaklamp of extra telefoon (die als zaklamp kan dienen) om de huisjes te 

verlichten en ook pen en papier.  

9. Als dat allemaal gelukt is, ben je klaar om op pad te gaan. Begeef je naar het 

het kasteel van Rumbeke in het provinciedomein Sterrebos 

(Moorseelsesteenweg 2, Ro, waar Lena je  verdere instructies zal geven om het 

spel te starten.  

 

 

 

 

 

http://www.dasbox.be/spelcodes
http://m.me/supersecretdasbox
https://www.westvlaamsehart.be/digitalespeurtochten.html
https://www.westvlaamsehart.be/digitalespeurtochten.html

