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Beste kaderlid,
U wordt van harte uitgenodigd
door de West-Vlaamse afdeling
van de Circle of Police Leadership
op vrijdag 19 oktober 2018
voor ons

MOORDDINER
“bloedstollend en ijskoud geserveerd”
18:45 – 19:15

Onthaal en ontvangst met koffie, thee, frisdrank

19:15 – 22:45

Moorddiner (incl. drank basis), spel met begeleiding, camera’s

ADRES:

Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp (Van der Valk Brugge-Oostkamp)

Een moorddiner is de perfecte combinatie van een heerlijk driegangenmenu en een live ‘detective’. Samen ga je in
teams proberen de zaak te kraken. Overleggen kan, scenario-denken moet, maar houd je oplossingen voor jezelf en
jouw team. Er is een meesterbrein nodig. Dat van jou. No shit, Sherlock! Je gezelschap wordt gastvrij ontvangen en
welkom geheten met een drankje en we maken teams. Jullie zitten amper aan tafel als er plotseling blijkt dat er een
misdrijf heeft plaatsgevonden, bijna onder jullie ogen. Dit maakt jullie eerstegraads getuigen en we doen direct een
beroep op ieders analytisch vermogen. Zo’n voetafdruk blijkt al snel een hele puzzel. Terwijl de groep geniet van het
diner ontrafelt de zaak langzaam. Subtiele details, ontluikende getuigenissen en (on)echte motieven: tussen de
gangen door komen jullie steeds dichter bij de oplossing. Kruip in de huid van de verdachten, ontcijfer de ware
toedracht door middel van een fictieve reconstructie. Wie is de moordenaar, wat was het motief en hoe is het
slachtoffer om het leven gekomen? Verzamel zoveel mogelijk bewijs en kom aan het einde van het diner met het
vonnis! Aan het einde van het diner komt de waarheid naar boven. Wie, hoe en waarom werd het slachtoffer
omgebracht? Jullie antwoorden worden tegen het licht gehouden en de winnende teams ontvangen een
toepasselijk cadeau. Dankzij jullie is de wereld weer een stukje veiliger geworden.
KOSTPRIJS: 60€
Ook partners zijn welkom! (wij staan er niet voor in als u deze wenst te vermoorden 😊 )
INSCHRIJVEN:
Inschrijven kan tot en met vrijdag 05 oktober 2018 door te mailen naar de secretaris op cpl.wvl@gmail.com met
vermelding van uw naam, zone, identificatienummer en dat u wenst deel te nemen aan het ‘Moorddiner’ (met 1 of 2
personen). De inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer BE45 7340 2725 5389 met vermelding
‘Moorddiner + volledige naam’.
Hopend op 19 oktober samen de crime-scène te mogen betreden,
Bruno DEBACKERE
Secretaris

Mia GOBERT
Voorzitter

