
Naam:

Inleverenvóór 17.00 uurbij de Herberg



           andaag zijn er speciale activiteiten in Archeon.    
           Doe mee aan ten minste 5 van de 10  activiteiten 
uit dit boekje. Voor elk afgerond onderdeel krijg je 
een  stempel. Lever je boekje vóór 17.00 uur in bij de 
 Herberg en ontvang een uniek Grijze Jager-item!

Kijk voor de locatie van de activiteiten op de 
plattegrond achter in dit boekje. Vergeet niet op 
de voorkant je naam in te vullen!

Gangi pér vel! (Skandisch voor: Veel succes!)
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stempel

            ill pakte een pijl uit de koker die in het 
bundeltje naast de boog lag. Hij plaatste hem op 
de pees. Toen trok hij met duim en wijsvinger 
pijl en pees naar achteren, mikte op een boom 
zo’n twintig meter verderop en liet los..’ 
– uit: De Grijze Jager 1 – De ruïnes van Gorlan

Kun jij alle drie je pijlen in de 
roos schieten?
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Boogschieten
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Zwaardvechten 

stempel

        enk jij, net als Mikkel uit de Broederband-boeken, 
ook goed met een zwaard te vechten? Leer hier 
de fijne kneepjes van het zwaardvechten. 
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Zwaardvechten 
         eem alles mee wat je nodig hebt om een goed heet 
vuur te maken. Ik zal je laten zien wat je moet doen.’ 
– uit: De Nedergrim 2 – De Skyllers

Wil jij net als in De Nedergrim 
vuur leren maken?
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Vuur maken 

stempel

Als de magie sluimert, ontwaakt het kwaad.

Iedereen in Moervallei is ermee opgegroeid: de legende van de dappere ridder Tristan en de magiër Vithrick, die in een hevige strijd de kwaadaardige Nedergrim hebben verslagen. Nu trekt er opnieuw een donkere schaduw over het dorp. Eerst verdwijnen er dieren, dan zelfs kinderen. De grootste vrees van de dorpelingen lijkt werkelijkheid te worden: de Nedergrim is terug!
 

Ook Edmonds broertje wordt vermist. Helaas is Edmond geen dappere ridder, maar gewoon de zoon van de plaatselijke herbergier. En hoewel hij oefent met magie, is de simpelste toverspreuk nog te moeilijk voor hem. Toch moet hij iets doen om zijn broertje te redden. Samen met zijn vrienden Tom en Katherine trekt hij ten strijde tegen het kwaad, dat gruwelijker blijkt te zijn dan ze ooit hadden kunnen vermoeden.

WWW.GOTTMER.NL

�

�

M A T T H E W  J O B I N

CV-NG1-PB.indd   1

14-04-14   15:22



stempel

stempel

Exerceren
        ltijd al een Romeinse soldaat willen zijn? 
Volg de bevelen op en marcheer gelijktijdig. 
A 
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Gladiatorenschool Ludus
    n de Gladiator-boeken wordt Marcus  Cornelius Primus 
als jonge rekruut ingewijd in het harde bestaan van de 
gladiatoren. Zijn dagen worden beheerst door strikte 
discipline en afmattende trainingen. Leer, net als Marcus, 
alles wat je moet weten op de Gladiatorenschool. 
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Exerceren

Gladiatorenschool Ludus

Z
Strijdvlag 
beschilderen
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stempel

         org ervoor dat je 
goed zichtbaar bent 
met je eigen vlag.



  Kidsweek Area

Speurtocht

           aak kennis met de redactie van Kidsweek!M 
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stempel

stempel
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         eantwoord de volgende vraag. Achter het juiste 
antwoord staat de startlocatie van de speurtocht. 

Gilan had als Jager iets anders dan andere jagers, wat?
A. Een grotere boog  (ga naar de locatie boogschieten        )
B. Een zwaard  (ga naar de locatie zwaardvechten        )
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  Kidsweek Area

Speurtocht

stempel

stempel

         oed mikken want je hebt drie pogingen 
om zoveel mogelijk blikken om te gooien.

        en jij je tegenstander te slim af? 
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Blikken gooien

Boter, kaas en 
eieren
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Plattegrond

1

1

Hier zie je alle activiteiten van de Grijze Jager Dag. 
Om een uniek Grijze Jager-Item te ontvangen, moet je 
meedoen aan 5 van de 10 activiteiten die in dit boekje staan.
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Boogschieten
Zwaardvechten 
Vuur maken
Exerceren
Gladiatorenschool Ludus
Strijdvlag beschilderen
Kidsweek Area
Speurtocht
Blikken gooien
Boter, kaas en eieren
Herberg (inleverpunt)

(voor 17:00 uur)
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