BIE GELEGENHEID VAN UT 50-JAORIG BESTAON VAN
KVW STRAMPROY
PRESENTERE WAE MÈT TROTS

AANMELDEN

KVW 50 JAOR - INLEIDING
KVW Stramproy is een stichting die zich al 50 jaar inzet voor de Roojer kinderen in de basisschoolleeftijd. Elk jaar
organiseren wij een actieve zomervakantieweek voor de kinderen die bol staat van de actie. We lopen tochten,
spelen spellen, gaan op kamp, bouwen metershoge hellingen en onze figuranten maken het spektakel compleet.
Anno 2018 bestaan we dus 50 jaar en dit willen we graag vieren samen met ons dorp. KVW had namelijk niet kunnen
bestaan zonder ontzettend veel hulp van ontzettend veel Roojer vrijwilligers en Roojer bedrijven. Eine dikke merci!!
Daarom organiseren we naast een kinderactiviteit, een reünie en een boek. “Weem is de Mol2.0”, speciaal voor
families en vriendengroepen. Enjoy!

UITLEG WEEM IS DE MOL2.0
•
•
•

•

Jullie vormen een groep van 10-12 personen (minimale deelnameleeftijd is 16jr.) Jullie spelen de spellen
onderling, tegen elkaar. Dus niet tegen andere groepen. In jullie groep zit een mol en het is de bedoeling dat de
groep ontdekt wie dit is.
Bij elk spel valt geld te verdienen voor de pot. Het is de bedoeling dat de groep zoveel mogelijk euro’s verdient.
De mol heeft echter als opdracht zo weinig mogelijk geld te verdienen voor de pot.
We starten samen op de centrale plek met een welkomstwoord. Vervolgens gaan de groepen ieder zijns weegs.
De vragentesten met vragen over de mol, lunch en afsluiting vinden plaats op de centrale plek. Naderhand vindt
er een gezellig samenzijn plaats waar tegen een KVW-prijsje lekker gegeten en gedronken kan worden. Met
echte Roojer eetstands, drank en muziek maken we er nog een fijne napraatavond van.
De afsluiting van het spel bestaat uit het bekend maken van de geldbedragen die elke groep in zijn pot heeft. De
groep met het meeste geld wordt overallwinnaar. Vervolgens worden per groep de winnaars (diegenen met de
meeste juist beantwoorde vragen uit de tests) bekend gemaakt. Als laatste maken de mollen zich bekend. De
mol die het meeste geld uit de pot van zijn/haar groep heeft weten te houden wordt ook overallwinnaar.

SPELLEN
In de titel van deze dag heb je 2.0 zien staan. Dat is ook absoluut het geval. Vliegen met drones, puzzeltochten,
hilarische ‘alles-mag-op-vrijdag’ spellen, lasergamen, communicatiespellen en echte-wie-is-de-mol-hersenkrakers
staan op het programma. Ondertussen houd je natuurlijk je “fijne vrienden” scherp in de gaten want iemand
gedraagt zich vreemd… In één woord SPECTACULAIR dus, en met actieve spellen én denkspellen voor ieder wat wils.
Daarnaast worden de spellen gespeeld op bijzondere locaties in het dorp, van de Brookmeule tot ut Kèrkplein en
van ut veldje tot aan ut Linjerbrukske. Waarbij de spelinhoud vaak linkt aan de plek waar je bent.
Je speelt samen met je groep 6 spellen van elk ongeveer 30 minuten en vult 2 keer een vragentest, met vragen over
de mol, in. Vrij relaxed dus. Jullie verplaatsen je de hele dag op de fiets.. Bereid je voor op een geweldige dag!! J

AANMELDFORMULIER
09 juni 2018 – 08.30-18.00

Daarna gezellig samenzijn met Roojer eetstands, drank en muziek!
i.v.m. beperkte capaciteit hanteren we het principe
VOL=VOL. Dus ‘die het eerst komt, die het eerst maalt!’
GEGEVENS CONTACTPERSOON
Naam
Telefoon
E-mail
Aantal personen

GEGEVENS GROEPSLEDEN
Naam

Geboorte
datum

E-mailadres

Bijzonderheden die voor de
organisatie goed zijn om te weten

AANMELDEN
•
•
•
•
•

Inschrijven kan tot 1 april.
Het aanmeldformulier invullen, inscannen en retour mailen naar kvwstramproy@hotmail.com
Het inschrijfgeld bedraagt €20,- per persoon. Dit is inclusief ontvangst met koffie/thee en lunch.
Inschrijfgeld graag overmaken op NL04 RABO 0149 9946 72 o.v.v. WIDM – NAAM CONTACTPERSOON.
Na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldformulier + inschrijfgeld door de organisatie is inschrijving
definitief. Hierna volgt een mail met verdere uitleg.

ALGEMENE VOORWAARDEN
•
•
•
•
•
•
•

De inschrijving is definitief na ontvangst van het volledig ingevuld aanmeldformulier + inschrijfgeld door de
organisatie.
Meerdere deelnemers inschrijven voor een groep is mogelijk maar houd er rekening mee dat de spellen zijn
opgezet voor 10-12 spelers.
Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar.
Afmelden voor ‘Weem is de mol2.0?’ kan tot uiterlijk 9 mei met volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij
afmelding na 9 mei wordt eventuele restitutie bekeken en beslist door de organisatie.
Bij algehele afgelasting van ‘wie is de mol2.0?’ door de organisatie vindt er volledige restitutie plaats van het
inschrijfgeld.
Deelname aan ‘wie is de mol2.0?’ is geheel op eigen risico.
Sommige spellen vereisen van de deelnemers dat deze nuchter zijn. De organisatie, vervolgens spelleiding, heeft
de autorisatie om een deelnemer te weigeren wanneer hieraan wordt getwijfeld.

Contactpersoon gaat akkoord met algemene voorwaarden

Ja | Nee

