BV info: Vrijwilligersuitje

Het succes van de Biotechnische Vereniging is voor een zeer groot deel te danken aan
de tomeloze inzet van een enthousiaste club vrijwilligers. Om deze mensen weer eens
flink in het zonnetje te zetten, werd donderdag 24 mei jl. het inmiddels beroemde
vrijwilligersuitje georganiseerd.
In het centrum van Utrecht wachtte in café de Beurs een welkomstdrankje op ons. Voor bijna
iedereen was het nog een verrassing wat we gingen doen. Het werd ‘Wie is de Rat’ en dit
zorgde natuurlijk meteen voor een hoop hilariteit in de groep. Het spel werd uitgelegd en we
konden beginnen! De eerste opdracht was een puzzelopdracht. De leden van elk team moesten drie puzzels maken. Degenen die de eerste puzzels klaar hadden konden gaan starten
met de rest van de spelopdracht.
Dit was een speurtocht door de stad Utrecht. In de historische binnenstad van Utrecht moest
je met je team een bepaalde route lopen en tijdens deze route zoveel mogelijk objecten
vinden en knotsgekke opdrachten uitvoeren! Eén van de opdrachten was bijvoorbeeld ‘Zoen
iemand in uniform’. Zoals jullie wel begrijpen, zorgde dit spelonderdeel ook weer voor een
hoop hilariteit.
Ook een onderdeel van de opdracht was om zoveel mogelijk foto’s te maken van een bepaald
object of gebruiksvoorwerp. We kregen een digitale camera van de organisatie mee waar ieder team zoveel mogelijk foto’s mee moest maken. De camera’s werden enthousiast gebruikt.
Gezien de naam van het spel zat er in elk team dus ook een ‘rat’ die tijdens deze speurtocht
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de boel moest saboteren
op elke mogelijke manier…
Maar wie dit waren, dat bleef
nog even de grote vraag…
Na een flinke stadswandeling stond ons voorgerecht
te wachten in het sfeervolle restaurant ‘Zussen’. De
magen waren inmiddels
aardig leeg, dus iedereen
snakte wel naar een lekkere
hap! Na een korte break kon
iedereen zich weer met frisse
moed opmaken voor het
laatste spelonderdeel. Dit
was een korte quiz waar je
typisch Nederlandse foto’s
moest herkennen en daarna
quizvragen moest beantwoorden. Het team dat het
snelste was mocht starten
aan het laatste spelonderdeel, waar ook weer samenwerking centraal stond. De bedoeling was geblinddoekt aan elkaar
een object in een cirkel te krijgen. Dit was ook behoorlijke uitdaging!
Na afloop van dit spelonderdeel stond natuurlijk het diner te wachten in restaurant
‘Humphrey’s’. Dit restaurant zit beneden aan de gracht in de catacomben van Down Town
Utrecht. Een erg sfeervolle locatie met prima eten! De sfeer was enorm gezellig en er werd
lekker nagepraat over de geslaagde dag. Uiteraard was er nog een prijsuitreiking voor het
winnende team! En… de beste rat van de dag!
Alle mensen gingen rond de klok van negen na de prijsuitreiking weer richting huis. We
konden met z’n allen terugkijken op een vermoeiende maar zeer geslaagde dag waar weer
duidelijk te zien was wat een toegewijde vakvereniging wij eigenlijk hebben. Iets om trots op
te zijn!
Wil je ook eens wat ondernemen en je inzetten voor de BV?
Surf dan snel naar de website: http://biotechnischevereniging.nl/.
Voor verschillende commissies zoeken wij nog vrijwilligers, dus meldt je snel aan!

Het bestuur van de Biotechnische Vereniging is diep geschokt door het overlijden
van ons gewaardeerd bestuurslid Harry Blom. De proefdierwereld verliest in hem
een enthousiast, gedreven, optimistisch, kritisch, deskundig en aimable mens.
Het is niet te bevatten dat we je moeten loslaten maar in zoveel herinneringen blijf
je bij ons.
Het bestuur van de Biotechnische Vereniging.
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