JGA – Stekene

Zondag 21/04/13
VERSLAG :

Wandelrally
«Stekene Gezien? Stekene Gevonden!»

De weergoden zaten ons ook dit jaar weer mee. Het was een droge, zonninge
dag met opklaringen, dus zeker goed wandelweer... Onze medewerkers
kwamen om 12:30h om de voorbereidingen te treffen. Stoelen zetten - binnen
en buiten – drank in de ijskast, glazen uitzetten, … Daarna – zo rond 13:00h –
vertrokken zij met hun gezinnen om de wandelrally ook te kunnen doen.
De eerste deelnemers kwam langs om 13:30h. Ze kregen eerst de
uitleg over de rally, de verschillende onderdelen (junior, fotovraag, ...)
en ze vertrokken. Daarna druppelden de andere gezinnen binnen.
Sommige hadden afgesproken met elkaar, anderen deden het op eigen
tempo en in eigen tijd. De rally op zich was niet zo lang (een 3-tal km)
maar het zoeken onderweg vroeg natuurlijk meer tijd.
Vooral de fotovraag vroeg om de aandacht er bij te
houden daar deze niet in volgorde van het parcours
stonden....Ook de Gezinsbond van De Klingekwam mee wandelen. Dat
vonden we echt tof !
Toen de eerste gezinnen terufgkwamen, stonden we klaar met drank en
hot-dogs: dat was een schot in de roos... want dat smaakte na zo' zoektocht;
lieten de deelnemers weten. Na het invullen van het antwoordformulier,
konden hun formulier droppen in een knaloranje emmer. De kids konden
daarna een prijsje uit de kiesmand kiezen. Nu ja, kiesmand, het was meer een
kiespodium geworden: met luchtmatrassen, luchtzetels, petten, bekertjes, ...
allemaal gekregen van onze sponsors. En dan genieten ... van het zonnetje,
een biertje ...
De antwoorden van de 61 deelnemers worden thuis
nagekeken. We zetten ook de antwoorden op onze
website. De winnaars worden verwittigd via mail of
telefoon en kunnen hun prijs komen afhalen bij de
verantwoordelijke. Om 18h sloten we af en begonnen we met het
opruimen van de zaal, wegsteken van de drank en de glazen, .... want
dat hoort er ook bij. Moe maar gelukkig namen we de reacties nog eens door in het
gastenboek... Nu weten we weer waarom al de energie er ingestoken hebben...

Goed georganiseerde zoektocht.
Het was niet altijd even gemakkelijk
om de antwoorden te vinden. Dat
maakte het een leuke uitdaging. Ook
de juniorrally was tof !

