
Inbraak in Museum Sincfala 
Hallo! Ik ben Fonske. 

deugniet heeft vannacht 
in het museum, waar ik 
woon, ingebroken en sporen 
nagelaten!

Gelukkig heeft deugniet niets 
meegenomen, maar hij heeft hier 
en daar wel een voorwerp op een 

verkeerde plaats gelegd of verwisseld. Misschien 
heeft hij wel dingen vervalst …

Jij kan mij helpen om te zien wat vals en wat ècht is!

Op het vissersplein
Aan de ingang van het plein hangt een tekst. 
Daarin vertel ik over mijn moeder en mijn leven 
als baby. Zie je de wieg in het huisje links? In 
het huisje rechts staat een stoof. die zorgde voor 
warmte en moeder kookte er op.
Kijk door het venster in de twee huisjes om te zien 
of deugniet daar iets gelegd heeft dat vroeger nog 
niet bestond!

Antwoord 1:  …………………………………………

Antwoord 2:  …………………………………………

In het klaslokaal
Hier ging ik vroeger naar school. Is er iets fout in 
het klaslokaal? Wat zou daar aan de hand zijn?

Komt de jurk van de juffrouw op de foto overeen 
met de kledij in het klaslokaal? Passen deze echt 
samen of heeft  deugniet de lessenaars in een 
teletijdmachine gestoken?

JA of NEE 

  
In het gebouw zie je een groot oud been uit de tijd van de 
dinosaurussen, oude potten die de mensen gebruikten, oude forten,  
en en ook veel foto’s van mensen die ook in de vorige eeuw al naar 
het strand gingen. Niet iedereen kan zwemmen. Daarom staan er 
redders op de uitkijk. 

Zie je de reddingsvesten die ze aanhadden? Jij mag ze aanraken!  
Klopt het jaar wel? Kijk goed naar de oude prentbriefkaart...

JA of NEE

In de grote zaal beneden zie je veel foto’s van de toeristen die hier 
vroeger hun vakantie door kwamen brengen. Aan de foto’s zie je ook 
hoe de gebouwen aan de Zeedijk zijn veranderd.

Hier betrapte ik vanmorgen deugniet. En ik joeg 
hem weg!!!

Kan je me helpen om de foto’s weer in de juiste 
volgorde te plaatsen? 
Schrijf daarvoor de letters in de vier vakjes en zo 
ontdek je de echte naam van deugniet:
 

Geniet van mijn tekenfi lm en Dank je wel!
   

Mijn voornaam is ………………………………………………………………

Mijn naam is …………………………………………………………………….

Ik ben ……… jaar oud en ik woon in ……………………………….
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De visserskajuit 
Onder het dek van de vissersboten was er een 
kleine kajuit waar de vissers even konden eten 
en slapen wanneer het boven niet te druk was. 
Zij kookten er op een kleine kachel waarin een vuurtje brandde. Is 
er daar ook iets wat er niet bijhoort? 

Mijn antwoord is ……………………………………………

In de museumtuin van Sincfala
Wanneer je bijna aan de grote houten boot 
(Jessica) bent, zie je achter de hoek van het 
gebouw een paar dikke grenspalen tegen de muur 
staan.

Tussen landen en gemeenten worden op kaarten 
grenzen getekend. Tussen landen vind je in de 
velden grote palen die tonen aan welke zijde van 
de grens je bent, bijvoorbeeld België en Nederland. Vroeger waren 
er ook grenspalen tussen de gemeenten Heist en Knokke.

Een van de drie palen past niet in het rijtje? ……………………………………

De vissersboot
De vissersboot - die wij Jessica noemen - heeft een groot nummer. 
Net zoals auto’s nummerplaten hebben. Er zijn ook reddingsboeien 
aan boord met hetzelfde nummer. Klopt dit wel?

De reddingsboei heeft nummer ............... 

De boot heeft nummer .................... 
Is er iets verkeerd met de nummers?  JA of NEE

Door de tuin loop je naar het andere 
gebouw. Om de hoek vind je een rode 
glazen deur die automatisch opengaat!
 
Voor je er binnen op de knop drukt om 
de tekenfi lm over mijn geschiedenis 
te starten, zijn er nog twee zaken van 
deugniet die je moet controleren...
 

In het café
Kom, we gaan samen op café. Hier komen de vissers wanneer ze niet 
op zee zijn. Ze vertellen er verhalen of spelen er met de kaarten. Wat 

ze er zeker NIET doen is werken.

Heeft deugniet een voorwerp op een cafétafel 
gelegd dat er niet thuishoort? Maar wat dan 
wel?

De naam van het voorwerp is: 

..........................................
  

De grote laagzolder
In de hoek vind je een heel groot blauw 
wandschilderij van vissersboten in de haven. Kijk in de gaten en 
druk op de knopjes om de verschillende lampen aan boord van een 

vissersboot te laten branden. Ze 
hangen in de mast, achter de 
kajuit of aan stuur en bakboord.

Zou deugniet ook daar een lamp 
vervangen hebben door iets 

anders, of er een ander voorwerp bij hebben gehangen?

Wat hoort er niet bij? …………………………………….
 
In de glazen kijkkasten staan modellen van vissersboten. Heb je al 
eens goed naar al de boten in de kast gekeken? Die varen allemaal 
langs onze Belgische kust… vroeger en nu.

 
Heeft deugniet ook in deze kasten 
geprutst? Zijn er bootjes of schepen die 
hier nooit gevaren hebben? Van waar 
zouden die dan wel zijn? 

Ik denk dat er één bootje komt van ………………………………

En nu de rode trapjes op naar de hoogzolder!


