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Politikerne fra Byrådets Omsorgs- og forebyggelsesudvalg var svøbt i
plastic, da de besøgte Næstved Madservice. 
Privatfoto

Politikere kom i arbejdstøjet
NÆSTVED: Man kommer ud for mange ting, når man bliver
valgt til Byrådet. Omsorgs- og forebyggelsesudvalget trak
forleden i arbejdstøjet i bogstavelig forstand, da det besøgte Næstved Madservice. I storkøkkenet laves der mad til
knap 600 borgere. 70 procent af maden er specialkost. Resten af dagens program bød på besøg i Birkebjergparken og
Videnscenter for specialpædagogik. - Jeg er imponeret over
den vifte af tilbud og engagerede medarbejdere, vi har. Vi
er blevet klogere og har fået lov til med egen krop at prøve
nogle af de mange redskaber af, siger udvalgsformand, Michael Perch, efter turen. Udvalget vil fortsætte med at skifte
mødelokalet ud med den virkelige verden. Der er fire ture
tilbage, hvor politikerne kommer rundt og får set på de tilbud, som eksisterer i Næstved Kommune.

Jeppe Kjølby (tv.) og Andreas Henriksen fik henholdsvis sølv og guld i
finalen. 
Privatfoto

Fantastiske DM-resultater til
ungdomsspillere fra Næstved
NÆSTVED: Jeppe Kjølby på blot 17 år deltog i weekendens
danmarksmesterskab i billard i fri carembole for seniorspillere. Han havde trænet godt op til stævnet og øjnede muligheden for at spille sig videre fra en pulje med svære modstandere. Med flot og sikkert spil lykkedes det at blive nr. 2 i
puljen og sikre sig en plads i semifinalen. Og her ventede en
af de store favoritter, Daniel Nielsen fra Kalundborg.
Jeppe Kjølby gjorde det eneste rigtige og satte to personlige rekorder. En serie på 90 points og et gennemsnit på 9.90,
og derved vandt han overraskende semifinalen og skulle så
op imod sin landstræner og nyslået u21 europamester, Anders Henriksen fra Vordingborg i finalen. Han var dog en for
stor mundfuld for Jeppe Kjølby, der måtte se sig besejret og
dermed kunne rejse hjem med en flot sølvmedalje.

Spændende finale

Jonas Søndergaard og Christian Larsen havde spillet sig
frem til landsfinalen i fri carembole for ungdom. Og her
vandt Jonas Søndergaard alle sine kampe og en guldmedalje, mens klub- og træningskammeraten spillede sig frem til
en bronzemedalje.
Ved regionsmesterskaberne i keglebillard ungdomscup
havde Næstved en enkelt spiller med. Malthe Dahlberg kunne efter sikre sejre i puljespillet, kvartfinalen og semifinalen se frem til en spændende finale.
Han kunne dog ikke få spillet til at køre og måtte se sig
slået knebent. Men Malthe Dahlbergs første sæson som billardspiller er mere end godkendt, da han udover en sølvmedalje stort set har været med i medaljekampen i de mange
ungdomsturneringer.

Det er i Viktor Vandorm, det nye foregår.

Den hemmelige verden
ser dagens lys
BONBON-LAND:
Fredag åbner BonBon-Land med
afsløring af den
hemmelige verden
under BonBon-Land
oplevet gennem
VR-briller i Viktor
Vandorm.

fange op til 50 guldmønter
undervejs.
Der er fortsat mulighed
for en helt almindelig tur
i forlystelsen uden de nye
VR-briller sammen med en
voksen for børn på mellem
90 og 120 centimeter. Som
udgangspunkt vil de 20 forreste vogne nemlig være for
gæster med VR-briller og de
20 bagerste uden.

Andre nyheder
Af Helle Hansen
HOLME-OLSTRUP:
Viktor
Vandorm iført Virtual Reality briller er årets nyhed i
BonBon-Land, og fra og med
i morgen klokken 10.30 kan
man afprøve turen.
BonBon-Land åbner nemlig for den nye sæson i morgen klokken 10, hvor borgmester Carsten Rasmussen
klipper den røde snor og
åbner sæson 2018 i forlystelsesparken.

Den hemmelige verden

Turen i Viktor Vandorm
iført VR-briller er for gæster
over 120 centimeter, da fortællingen om en hemmelig
verden under BonBon-Land
formentlig godt kan virke
skræmmende på yngre gæster.
Her er tale om den første
danske virtual reality oplevelse i en rutsjebane, som
samtidig er interaktiv. Det
interaktive består i, at man,
mens man suser af sted, kan

For at de mindre børn ikke
skal kede sig, mens de står
i kø til forlystelserne, har
parken fået udviklet spillet
»Maskotjagten«.
Det er et spil i en gratis app,
som kun kan spilles i BonBon-Land, hvor børnene
skal finde, scanne og herefter spille med de kendte maskotter.
- Vi er super glade for at
kunne introducere vores
nye spil, som er helt i vores
ånd. Det samme er vores
VR-oplevelse. Jeg glæder
mig virkelig meget til, at alle
andre også skal prøve den,
siger BonBon-Land direktør
Mattis Willms.
Og så er der kommet en ny
maskot, Viktor Vandorm.

Gemte guldkort

I bedste skattejagtstil har
BonBon-Land på åbningsdagen gemt 10 guld sæsonkort rundt om i parken.
Kortene tilhører finderne,
og der vil i løbet af dagen
komme hints til, hvor de er
gemt, på Instagram stories.
Og så er der blevet malet

Et kig ind i den hemmelige verden, som angiveligt skulle ligge under
BonBon-Land, som bliver afsløret i morgen.
og malet for at gøre stedet
pænt. Denne vinter har parken afprøvet en ny strategi
med at pakke nogle af husene ind, så malerne kunne gå
inden under afdækningerne
og male. Borde/bænke-sættene har også fået en overhaling. Det er så til gengæld
foregået inde i lagerhallen.

Events

I morgen er der premiere på
Den hemmelige verden, men
i løbet af sæsonen vil der
som tidligere år være forskellige events.
Foreløbig ligger det fast,

at Motor Mille kendt fra
Ramasjang besøger BonBon-Land lørdag den 12. maj
kl. 14, mens Ramajetterne
kendt samme steds fra kommer forbi 16. juni.
Men i morgen gælder det
åbningen til parkens 26.
sæson. Som sidste år er det
muligt at købe billet og komme ind på forpladsen, inden
selve BonBon-Land åbner
kl. 10.00.
Her i den forlængede åbningsweekend er åbningstiderne kl. 10-17.

