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HOOFDLEIDING VERMOORD

Hebben jullie het al gehoord? Wat
een ramp, onze hoofdleiding is
vermoord. Hoe kunnen we nu verder
zonder hen?
 

SPELREGELS

Help detective Daan in de zoektocht het moordwapen, de locatie, het
motief en de dader van de moord. 
 

Stap 1: Om toegang te krijgen tot faceboekgroep, speel je een opdracht
vanuit de lijst (die gepost staat op onze Facebookpagina). En post een
foto als reactie
 

Stap 2: Kies om lid te worden van een groep naar keuze
 

Stap 3: Doe een opdracht vanuit de lijst in deze groep, post hiervan een
foto. Vervolgens vraag je een tip via Messenger. Bv. Is het iemand van de
leiding?. We laten het antwoord vlug weten. 
 

Stap 4: Ga nu naar een andere groep. Je mag later zeker nog terugkomen
naar deze groep. Ga terug naar stap 1



MOORDWAPEN

 

 



LOCATIE VAN DE MOORD

 

 



MOGELIJKE DADERS

 

 



MOTIEVEN 

 

NAMEN VAN DE VERSCHILLENDE FACEBOOK-

GROEPEN

Cluedo - Chirolokalen
Cluedo - Dikke eik 
Cluedo - Kerk
Cluedo - Basisschool 'Domino Meldert'
Cluedo - Kalen Dries 
Cluedo - Zwembad de 'Vijfsprong'
 
 

MOORDWAPEN + LOCATIE + MOTIEF + 

DADER GEVONDEN 

 

 
 
 
 

Trek een foto in je beste detectivelook met je gevonden oplossing. 
Stuur hem via chat door.Detective Daan doet het alvast even voor.

De dader wou ook graag hoofdleiding worden. Zo hoopt de dader                                
 meer kans te maken volgend jaar.
De dader vindt dat de hoofdleiding niet goed bezig is en 

De haat werd groter en groter. Hij/ zij kon het niet meer houden en 

De dader verveelde zich na zolang alleen maar binnen te zitten 
De dader was stiekem aan het eten van de desserten voor de leden maar de
hoofdleiding had hem/ haar betrapt 
Het plan zat al langer in zijn/ haar hoofd maar het was nooit het juiste moment

 

dat er dringend nood is aan verandering.

zag dit als enige optie.


