Zet in deze kolom
kruisjes om
personen/zaken
uit te sluiten

VERDACHTEN
Freek Hoorn
Jaan De Haas
Lucy De Vos
Guido Van Hertstal
Uilla Werbroeck
Elkik Kerbas
Jean Luc De Haane
Zwaanske Eroplos

Op 28 juni is er ’s avonds een moord gebeurd in het Prinsenpark!
De werkmannen vonden Bullie Eilish de ochtend nadien dood terug in ons
groendomein. Wij zijn in rouw en blijven met vele vragen achter…
Wie is de dader? Met welk wapen is de moord uitgevoerd? En waar is de
moord exact gebeurd ?
8 verdachten waren in de buurt en hadden geen alibi (bewijs van onschuld).
Uit DNA onderzoek is gebleken dat Bullie omstreeks 20 uur ’s avonds is
overleden.

WAPENS

Wil jij ons helpen om de antwoorden te vinden? Alvast bedankt om dit mee
te onderzoeken en veel SUCCES!

Vlaggenlijn
Discobal
Pluimpje ijsvogel
Giftige spin
Antieke wandelstok
Hakbijl

PLAATS DELICT en UUR
Gertryvijver vlonder
Tortelduifbankje
Schuilhut
Treurbeuk

Een spannend spel voor speur - en bosneuzen.
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Zet in deze
kolom het
juiste uur!

Hoe werkt het?

PERSOONLIJKE GEGEVENS SPEURDER

Volg voor deze boscluedo de groene route in het Prinsenpark(4 km).
Deze zoektocht is Corona-proof. Natuurlijk volg je de geldende
maatregelen van de overheid. Houd aub voldoende afstand van
andere wandelaars.
Los jij deze moordzaak op?
Onderweg zie je aanwijzingen waardoor je zaken kan uitsluiten. Zie
je bijvoorbeeld een verdachte (zie kaders) of wapen dan mag je
deze aankruisen in de tabel.
Plaats delict: de tijd is blijven stil staan op de plaatsen waar Bullie is
geweest. Zoek de plaats met het juiste uur waar Bullie vermoord is.

Naam speurder :
Gsm nr :

/

Emailadres :
Jouw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om je te
contacteren voor de wedstrijd.

EVALUATIE-RAPPORT SPEURDER(S)

Wat overblijft (1verdachte,1 wapen,1 plaats delict) is de oplossing.
Deze mag je omcirkelen.
In de daarvoor voorziene brievenbus aan het onthaal lever je jouw
antwoord ten laatste 31 augustus 2020 in.

Hoeveel scoor je op deze boscluedo?
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Wat vond je ervan?

Begin september trekken we 5 winnaars die elk een mooie prijs
winnen!
Veel speur - en wandelplezier!
Het Prinsenparkteam

Wil je nog iets kwijt? Schrijf het hier op.

Dank je wel om in te vullen!

