
Op weekendkamp!
De schoolbel gaat, het is eindelijk weekend! Lisa pakt haar spullen en fietst gauw naar huis. 
Vanavond is het dan eindelijk zover! Het weekendje met de Scouts van haar Scoutinggroep waar 
ze al zolang naar heeft uitgekeken. Dat wordt laat opblijven en lekker kletsen met de meiden, 
tenminste als de leiding hun niet gaan betrappen. Maar ach, dat hoort er ook bij zat ze zo te 
dromen. “Oeps, sorry!” roept ze naar de voetganger die ze bijna omver rijdt. Eenmaal thuis 
aangekomen zegt ze haar mams gedag en gaat gauw haar spulletjes pakken.

Op het clubgebouw aangekomen krijgen de Scouts de route naar het Scouting Kampeerterrein in 
Eerde. Het is een stuk fietsen, maar onderweg zijn    er posten en voordat ze het wisten komen de 
Scouts aan op het terrein. Gauw de tenten opzetten en daarna lekker bij het kampvuur zitten met 
de warme chocolademelk met slagroom! Mmm, dat gaat er wel in!

Het is al laat en een aantal Scouts gaan naar bed. Ze zijn nog moe van de fietstocht. Lisa en een 
aantal andere Scouts blijven nog bij het kampvuur. Zeker als de leiding vertelt dat ze 
marshmallows gaan roosteren. Wel moeten ze nog een tak zoeken uit het bos om daar dan de 
marshmallow mee te roosteren.

Opeens klinkt er een brul door het bos. Het komt uit de tent van de leiding! Iedereen rent naar de 
tent waar Léon met open mond zit te wijzen naar de lege gescheurde marshmallowzak. Wat is 
dat nou dan? 

Lisa en de rest van de Scouts zijn vast besloten om de dader te gaan vinden die de zak heeft 
leeggeroofd. Wie zou dat nou gedaan hebben? Al nadenkend vinden ze al gelijk al een 
aantal Scouts en leiding verdacht. Waarom heeft Marlijne nu een jas aan en waarom komt Stijn 
op zijn dooie gemak aanlopen?

Help de Scouts mee om de dader te vinden 
die hun marshmallowzak heeft leeggeroofd

Speluitleg cluedo
Aan jou de taak om uit te zoeken wie de dader is, hoe het is ontvreemd en waar de 
marshmallows zijn verstopt. Want dat ze niet op zijn gegeten, is wel zeker gezien de grote van de 
zak. Dat is teveel om allemaal in één keer op te eten.

Los alle puzzels op om hier achter te komen. Met de antwoorden van deze puzzels kun je 
de verschillende verdachten, hoe het is ontvreemd en de verstopplekken wegstrepen totdat je 
één antwoord overhoudt. Dit kun je invullen op de derde pagina.

Tip: Maak gebruik van Google. Natuurlijk mogen je ouders ook meehelpen.



De daders
Er is al wat speurwerk gedaan door de Scouts en de leiding waaruit de onderstaande daders zijn
gekomen. Uiteraard ontkennen ze allemaal dat ze de marshmallowzak hebben leeggeroofd...

VERDACHTE 1: Stijn
Stijn is de oudste Scout. Zijn oudere broer Daniël zit ook op Scouting als
leiding bij de jongste speltak van de groep namelijk de bevers. Hij is dol op
bitterballen en staat altijd klaar voor iedereen. Het leukste van Scouting vindt
hij vlotvaren. Naast Scouting vindt hij escaperooms doen met zijn vader ook
erg tof.

VERDACHTE 2: Jasmijn
Jasmijn zit nog niet zolang op Scouting en dit is haar eerste weekendje weg met
Scouting. Ze is gek van snoepen, maar zorgt wel zorgvuldig voor haar tanden. Ze
is op Scouting gekomen door Lisa en beiden hebben altijd de grootste schrik met
elkaar. Soms tot wanhoop van de leiding. Volgend jaar gaat ze naar groep 8.

VERDACHTE 3: Marlijne
Marlijne is de vrolijke meid bij de Scouts en altijd in voor een grapje. Haar
grootste idool is Jochem Myer. Hollandse Leeuwen is haar favoriete spel zodat
ze lekker vies onder de modder thuis kan komen. Want schoon thuiskomen
van Scouting kan niet zegt haar moeder immers. Om een zakcentje te
verdienen, brengt ze elke week op de woensdag de wijkkrant rond.

VERDACHTE 4: Milan
Milan is een echte koukleum en loopt het liefst in de zomer met een muts op. Hij
is dol op knopen en het liefst zou hij allerlei bouwwerken willen maken van hout
en touw. Tevens is hij gek van insignes op zijn uniform die zijn oma ook wel
plaatjes noemt. Naast Scouting is hij druk bezig met TikTokfilmpjes.

Hoe zijn de marshmallows ontvreemd?
De Scouts zijn er over eens dat er niet veel mogelijkheden zijn om zoveel marshmallows mee te
nemen. Maar best wel raar… Waarom heeft de dader niet gewoon de hele zak meegenomen?
Uiteindelijk zijn er vier mogelijkheden waarmee de marshmallows zijn ontvreemd.
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Waar is het verstopt?
Op het kampterrein in het bos zijn er enorm veel plekken waar de dader de marshmallows kan
verstoppen. Na beraad worden de volgende vier plekken als mogelijk verstopplek aangewezen.
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Oplossing
Als je alle puzzels op de volgende pagina’s hebt opgelost dan weet je wie de dader is, hoe de
marshmallows zijn verdwenen en waar ze zijn verborgen. Het antwoord kun je dan invullen op
www.scoutingaarlerixtel.nl/scouts-at-home/
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Wie hebben het niet gedaan?
Puzzel 1

Puzzel 2 Puzzel 3



Hoe zijn de marshmallows niet ontvreemd?
Puzzel 4
Ga naar www.scoutingaarlerixtel.nl/scouts-at-home/ en probeer met de schuifbalken zo te

Puzzel 5

Puzzel 6

schuiven dat je de woorden kunt lezen die samen een zin vormen.



Waar zijn de marshmallows niet verstopt?
Puzzel 7

Puzzel 8
1) Jongste speltak van Scouting Nederland.
2) Gereedschap waarmee je een boom omhakt.
3) Plaatje voor op je uniform.
4) Hier slapen de Scouts in.
5) Dit maak je van touw, piopalen en tonnen.
6) Navigatie-instrument met een naald

Puzzel 9
Welk getal staat er in het blauwe vakje?
1 = houtstapel bij de kampvuurkuil
2 = in het toiletgebouw
3 = in de struik
4 = in de jutezak
5 = houtstapel bij de kampvuurkuil
6 = in de jutezak
7 = in het toiletgebouw
8 = in de struik
9= in de jutezak


