
 

  18 februari 2017 

 

                             Hallo allemaal, 

Zaterdagavond 18 februari is er weer een gezellige kadootjesruil in buurthuis “de Tobbe”.                                   

Was vorig jaar ook weer een hele gezellige avond. .Iedereen kan hier aan meedoen. 

   

    Aanvang 20:00 uur.  

Het spel gaat als volgt. 

Iedereen koopt 1  kado  met een waarde van  € 10,00. Deze pak je in en neem je mee die 

avond. ( Evt. meerdere kadootjes met een  totale waarde van €10,00 kan ook, maar dan wel 

verpakken in 1 doos.).  Wat je koopt is geheim en je mag het zelf uitkiezen.  

Alle ingepakte kadootjes worden verzameld op het biljart. 

We maken dan lootjes met getallen 1 t/m het aantal mensen die meedoen. 

Dan gaan we om beurten lootjes trekken, diegene met nummer 1, begint het spel. Hij/zij 

mag een kado van het biljart pakken en deze uitpakken. 

Dan is de persoon met lootje 2 aan de beurt. Deze mag ook een kado van het biljart pakken, 

maar hij/zij mag ook het kado van de eerste speler kiezen. Iedere volgende speler mag ook 

weer kiezen voor het openen van een nieuw kado of voor een reeds geopend kado.  

Als een kado van  een vorige speler wordt gekozen, mag deze opnieuw kiezen voor 

uitpakken of wegpakken.  Dit gaat  door tot een speler er voor kiest een kado van de biljart 

te nemen. Hierna is de  volgende speler met het lootje wat aan de beurt is aan zet.  

De speler die , er uiteindelijk voor kiest om het laatste kado te openen, moet dit houden, dan 

is het spel uit.  

Dit spel kan even duren en veel lol opleveren, hopelijk gaat iedereen wel naar huis met een 

kado waar hij/zij wat aan heeft.  

 

Lijkt u /jullie dit leuk, kom dan zaterdag 18 februari om 20:00 uur met     

1 ingepakt nieuw kado  per persoon met een waarde  van € 10,00                         

naar het buurthuis en dan maken we er een leuke avond van .  

 

Tot dan, Bestuur buurtvereniging Bath 


