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BEZOEKERSDAG
Vandaag zijn alle bezoekers langs geweest om een kijkje te komen nemen bij de KJO. De
bezoekers hebben kunnen mee kijken naar de spelletjes die jullie allemaal bedacht hebben
en uitgevoerd hebben. En om natuurlijk een kijkje te nemen in jullie tenten.

SPELLETJES
Ook vandaag hebben jullie weer goed je best gedaan om een leuk spel neer te zetten. We
horen hele positieve reacties van de deelnemers. De spelletjes die vandaag onder andere
zijn gespeeld zijn: Het grote Mikado spel, Frisbee uit de lucht spuiten met een straal, een
vlot bouwen, slang trekken. Door de hitte zijn we eerder gestopt en zijn we verder gegaan
met een verfrissend waterspel.
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LEVEND STRATEGO
Vanavond gaan we het spel ‘Levend stratego’ spelen. Het is een uitdagend spel waarbij je
op elkaar moet jagen, verdedigen, sluipen, tactisch denken en natuurlijk samenwerken. Elk
team heeft zijn eigen speelveld waar je een
vlag moet verstoppen. De vlag begraven
mag natuurlijk niet. Het doel van het spel is
om de vlag van de tegenpartij te veroveren
en naar je eigen terrein te brengen. Zonder
getikt te worden natuurlijk. Daarom is de
enige manier om de vlag terug te veroveren
om elkaar te tikken.
Elke speler krijgt willekeurig een kaartje van
een van de spelleiders. Op het kaartje staat
je ‘rang’. Als je iemand tikt moet je met de
gene die je getikt hebt het kaartje aan
elkaar laten zien. De gene met de hoogste rang wint en krijgt het kaartje van de getikte
persoon. Die gene moet weer terug naar zijn eigen speelveld om een nieuw kaartje te
halen. Bij gelijke rang gebeurd er niks en kun je verder op jacht. Naast rangen zijn er nog
een paar uitzonderings kaartjes. De bom kan alle andere rangen verslaan behalve de
mineur. De mineur kan de bom onschadelijk maken. De bom verliest. De spion is de laagste
in rang die kan door iedereen af getikt worden, behalve de maarschalk. De spion kan de
maarschalk af tikken. Mochten jullie het nog niet helemaal snappen, geen probleem!
Vanavond word het nog een keer uitgebreid uitgelegd. Heel veel speel plezier en succes!!

IN DE VERKOOP
Zoals jullie weten is Utrecht met de boot gekomen. Nu hebben wij voor de terug weg een
auto gehuurd en zouden graag via deze weg de boot willen verkopen. De boot is te koop
tegen elk aannemelijk bod. Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij de tent van
Utrecht.
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E.H.B.O UITRUK
Vandaag heeft onze EHBO’er Corné buiten ons verzorgings gebied EHBO verleend. Op het
strand naast ons terrein was er een aantal
bezoekers heerlijk aan het genieten van het
lekkere weer. Tot dat een van de bezoekers een
epileptische aanval kreeg. Omdat omstanders
zagen dat de brandweer hier zat zijn zij gelijk hier
heen gekomen en is Corné opgeroepen om even te
helpen. Gelukkig kwam de bezoeker snel bij en ging
het daarna op het slap gaan na een stuk beter. De
bezoeker is daarna naar huis gegaan om daar rustig
bij te komen. Corné dankjewel voor je snelle hulp!

EIKENPROCESSIE RUPS
Vandaag heeft een van de jeugdleden van Zeist een paar nesten van de Processie rups
gezien in een boom. Er is direct actie ondernomen. Zo hangt er een bordje op de
desbetreffende boom en is het stuk afgezet. Ga ook niet onder het lintje door en blijf vooral
lekker uit de buurt van de rupsjes.

GRATIS WEG GEEF HOEK
Vandaag gaan wij onze container opruimen. Daarbij zullen wij spullen weg doen die wij niet
meer nodig hebben. Daarom willen wij jullie de gelegenheid geven om de spullen gratis op
te kunnen halen. Je kunt de spullen bij de CPO ophalen.
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ANTWOORD PRIJSVRAAG
Het stilzetten van de draaimolen! Het raadsel is goed beantwoord door Breukelen, Houten
en De Bilt. Jullie kunnen de prijs ophalen bij de CPO.

PRIJSVRAAG
Hoeveel liter water per dag gebruikt een persoon ongeveer?

WEERBERICHT
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