
Waar: Provinciedomein Sterrebos 

Startplaats: Parking Sterrebos,
Sterrebosdreef 66, 8800 Rumbeke

Wat: Wandeling met stopplaatsen bij de
huisjes van de Pinkies. onder leiding van
chatbot Lena (met stem van actrice Joke
Emmers). 

Thema: Deze wandeling is helemaal nieuw
met nieuwe huisjes en een ander verhaal:
feest bij de Pinkies! Misschien deed je al de
andere Pinkiewandeling 'magische wereld
van de Pinkies'. 

Voor wie: Gezinnen met kinderen van 2,5 tot
12 jaar (en alle speelse volwassenen)
Wanneer: 01/07/2022- 31/12/2022

Je kan de zoektocht op elk moment van de
dag starten. Via de chatbot kom je in contact
Lena. Ze zal jullie team zorgvuldig briefen. De
wandelzoektocht duurt ongeveer twee uur.
Zorg daarom dat je smartphone 100%
opgeladen is.  

Vraag een spelcode aan via
www.dasbox.be/spelcodes en kies
voor ''Feest bij de Pinkies Sterrebos”. 
Open de applicatie ‘Facebook
Messenger’ op je smartphone en
stuur een nieuw bericht naar
‘supersecretdasbox’.

Zin om mee op ontdekking te gaan?
Volg dan de volgende instructies:

1.

2.

       

Indien dit niet lukt, kan je ook
m.me/supersecretdasbox in de zoekbalk
van je browser (internet op je telefoon)
tikken om de chatbot te vinden.
Indien je niet over een Facebook-profiel
beschikt, kan je een spelaccount
aanvragen door een mailtje te sturen
naar info@dasbox.be. 
3. Typ “Hallo”, de chatbot zal je daarna
vragen naar de spelcode. Zo maak je
kennis met Lena, die jullie zal begeleiden
tijdens het spel.
4. LET OP: Mensen die de Super Secret
app al gebruikt hebben om een ander
spel te spelen, typen eerst STOP om het
vorig spel stop te zetten.
5. Print af of download het kaartje dat je
hieronder vindt en neem het mee om de
weg te vinden. Neem ook een zaklamp of
smartphone (die als zaklamp kan
dienen) mee om de huisjes te verlichten. 
6. Als dat allemaal gelukt is, ben je klaar
om op pad te gaan. Parkeer je op de
parking van het Sterrebos waar Lena je
verdere instructies zal geven om het spel
te starten. 

FEEST
BIJ DE PINKIES

Heb je vragen bij het opstarten of
onderweg, contacteer dan onze hulplijn op

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