Samen vitaal
&
veerkrachtig!
Gemeentebelangen Ganzenbord
Wind mee?
Als je in je allereerste worp direct 6+3 gooit, heb je de
wind mee, en mag je direct naar vakje 26.
Wind mee?
Als je in je allereerste worp direct 5+4 gooit, heb je de
wind mee, en mag je direct naar vakje 51.
Dubbel?
Kom je op een vakje met een kandidaat raadslid? Die
helpt je vooruit! Je mag met hetzelfde aantal punten
vooruit.

Gemeentebelangen maakt zich hard voor een mooie omgeving om er samen op uit te gaan.
Fiets of wandel in dit ganzenbord met je familie, vrienden of buren door onze gastvrije gemeente.
Onderweg kom je ook onze kandidaat raadsleden tegen, die helpen je vooruit!
Ook kom je de dorpslocaties tegen waar je woensdag mag stemmen, met een beetje geluk op Lijst 1
Veel plezier samen, blijf gezond en toon je veerkracht:
samenzijn is belangrijker dan winnen!

6.
13.

Fiets of wandel onder de Hessenweg
snel verder door naar vakje 12.

20.

Mooi dat je er bent. Maar je mag nu
eerst even terug naar vakje 15 en
dan maar hopen dat je geen vijf gooit,
anders blijf je heen en weer lopen.

26.
29.

Je neemt de kortste weg via het pontje.
Je mag 4 plaatsen vooruit.

31.

Je mag hier even een rondje
overslaan, om je fiets op te laden of
even rond te kijken in het mooie
Oudleusen. Neem maar even een
lekker kopje koffie…

34.

Je kunt met het pontje over de Vecht
naar de overkant en gaat daar snel
verder. Je mag naar vakje 38.

37.

Je mag hier onder de molen wachten
tot iemand ook op vakje 37 komt staan
(of maximaal 2 beurten
wachten). Degene die er het eerst was
wandelt of fietst dan weer verder.

42.

Mooi dat je er bent. Maar je mag nu
eerst even terug naar vakje 37 en
dan maar hopen dat je geen vijf gooit
anders blijf je heen en weer lopen.

52.

Gemeentebelangen

Dobbelstenen

53.
58.
Ganzenbord speel je met twee dobbelstenen (gebruik de QR-code voor online dobbelstenen)
en met 6 gekleurde pionnen (of neem 6 verschillende munten als pion)

Je klimt de uitkijktoren op om eens
goed van de rust en de ruimte van de
Vecht te genieten en slaat daarmee
een beurt over.

63.

Je komt hier op een veilig en goed
fietspad, en vliegt snel door naar
nummer 33. Mooie gemeente Dalfsen!

Je mag in de bibliotheek een goed
boek lezen tot iemand ook op vakje
52 komt staan (of maximaal 4 beurten
wachten). Degene die er het eerst was
wandelt of fietst dan weer verder.
Je hebt de wind mee, je mag 3
plaatsen vooruit.
Jij bent een heel sportief type, en dat
vinden we leuk in de Spil! Je mag
weer helemaal terug naar het
begin, om opnieuw te beginnen aan je
wandel of fietstocht…
Wat goed gespeeld, je hebt
gewonnen! Gefeliciteerd. Doen we
nog een rondje Gemeentebelangen
Ganzenbord?

