MISSIE BAYERNWALD
1. VOER DE OPDRACHTEN VAN DE INFORMANT UIT
EN VERZAMEL DE JUISTE CODES
TWEEDE CODE

\

> Het ding waar deze soldaat
doorkijkt is een:

EERSTE CODE

WATCH OUT
4 ZERO HOUR

L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. GEBRUIK ALLE INFO ROND DIT KADER
EN KRAAK HET VERHAAL
EXTRA
INFORMATIE
X en Q
doen niet mee.

\

WZE xin okt qober 1915 bex ginnen
PEC lan gsx beiq de kanx ten van deq loop graq venx
AZE xom 18 qux qop dinsx dag 23 ma xart 1918
JULIA eqen luxcht qaanval zoxu plaats qvin den
POP dex Brixt ten meqt hext graq ven van tunq xnels xonder
VKE dex Duq itse lix nies. xop he tx ein deq van xelke
3.15 dex Duq itse sqol dax ten qont dekken tanxks qin de vertex
AOU Teg qen dex ax vond vond qen
BERTHA tun nelq kox men wel duiq zenx denqki qlo’s
4.10 sx pring stoqf. Deq ze mox eten on tpx loffen op zeqro ho xur.
ELD xe en par xac hutex met spri xng stoxf vi xel

DERDE CODE
Deze plek is een:

_________N

VIERDE CODE

Inst ruc ties naa r bun ker 1:
1. niet link s, niet rec hts
maa r wel rec htd oor +
2. niet link s maa r wel rec hts
_ _ _ _ _ _

VIJFDE CODE
_ . _ _

MISSIE BAYERNWALD
Tijdens de oorlog schreven de soldaten heel veel brieven naar het thuisfront. Het was de enige manier om in
contact te blijven met familie en vrienden. De Duitse militaire post verstuurde tijdens de oorlog wel meer
dan 10 miljard brieven ! Kan jij de brief van deze soldaat verder afwerken?

Dag Mama,
Dag Elisa en Otto,

Ga in de loopgraven op zoek
naar het plekje met het mooiste
uitzicht en teken hier wat je ziet.

op
Er zijn vandaag gelukkig weinig beschietingen geweest
ing
de loopgraven. Ik heb even de tijd genomen om een teken
te maken van het uitzicht.
en er
De laatste tijd hebben we veel last van luizen en vlooien
zeggen
lopen ook ratten rond in de loopgraven. Onze officiers
dat we ons moeten wassen, maar er is geen zeep.
Kunnen jullie mij zeep opsturen?
schacht
Gisteren was het een vreselijke dag! Ik stond bij de mijn
een
Bertha 5 wat te praten met een vriend. Toen was er plots
naar
bominslag en om mezelf te redden moest ik helemaal
bunker 2. Ik was maar net op tijd!
Ik mis jullie heel erg en hoop
jullie snel terug te zien.
Gerhard.

Tel uit hoeveel stappen je
moet zetten van mijnschacht
Bertha 5 naar bunker 2.
Dat is onge veer .... stap pen

Schrijf een lijstje van spulletjes die
jij het meest zou missen als je in de
loopgraven moest leven en vechten.
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