Categorie 7:

Samen van op afstand

Genomineerd in de categorie
Samen van op afstand:
•
•
•
•
•

Aalst – Flessenpost
Oeselgem – De Stronk
Opoeteren – Engeltjes-wensspeurtocht
Ingooigem – Kahoot-Kerstquiz
Uitbergen – Letterjacht

Aalst: Flessenpost
We verstopten in Aalst vier flessen in wandelgebieden. Van de
flessen werd een foto gepost op onze Facebookpagina en op onze
website. De leden konden een hele maand op zoek gaan naar de
flessen. In de flessen zat een blad met enkele vragen. De
antwoorden waren terug te vinden op onze website.
Wie de antwoorden vond en deze, samen met een foto (waarop
je poseert met de fles) terugstuurde, maakte kans op een prijs.
Als prijs kon je jouw lidgeld terugbetaald krijgen.
•
•

https://aalst.gezinsbond.be/activiteiten/flessenpost
https://www.facebook.com/gezinsbondaalst/posts/2820033538215484

Oeselgem: De stronk
Naar het gelijknamige televisieprogramma ‘De Stoel'
organiseerden we in de zomer van 2020 ‘De Stronk’. Een houten
boomstronk werd op 4 zondagen geplaatst op een geheime
locatie in Oeselgem. Wie als eerste een plaatsje kon
bemachtigen op de stronk won een prijs.
De kandidaten dienden iedere keer een voorwerp mee te
brengen. Om te weten wat het voorwerp was, moesten ze een
rebus / kruiswoordraadsel oplossen. Dit werd iedere keer samen
met de foto van de locatie gedeeld op onze Facebookpagina om
17u30.
De actie was zowel voor leden en niet-leden. De opkomst groeide
ook iedere keer. Wij kunnen enkel deze actie maar aanbevelen
aan alle andere afdelingen: interactief, topactiviteit voor
zomerse opvulling, weinig voorbereiding, en superreclame van
de eigen afdeling via Facebook. Volgend jaar doen we het
opnieuw!
• https://www.facebook.com/page/1609172789355403/search?q=stronk
• https://drive.google.com/file/d/1-JSk09cyKZl6wv9CfhMf_ldtdz0rHl5r/view

Opoeteren: Engeltjes-wensspeurtocht
Tijdens de kerstvakantie verspreidden we 20 tekeningen van engeltjes over
het dorp. Op elke engel stond een woord. Met deze 20 woorden konden
gezinnen een wens voor 2021 vormen.
De engeltjes werden bewust op verschillende dagen opgehangen, zodat
gezinnen meermaals op zoektocht konden. Men werkte ook samen. Als er
een engel ontdekt werd, werden er tips gedeeld op Facebook en op onze
website. Op een overzichtskaartje zag je welke engelen al gevonden waren.
Het gezin dat als eerste de juiste wens kon samenstellen won een lekkere
driekoningentaart, af te halen bij de plaatselijke bakker.
En onze wens? Die luidde: 'Sluit je ogen en doe een wens, alvast even
wegdromen dat we in het nieuwe jaar weer samen kunnen komen!'

•
•

https://www.facebook.com/page/283576571704378/search/?q=engel
https://drive.google.com/open?id=1BkZ1vdooUo33Zg__iD_gv38PH42v9aFG

Ingooigem: Kahoot-kerstquiz
We stelden met een aantal vrijwilligers een online quiz samen die mensen
alleen / in groepjes / tegen elkaar konden spelen. We gebruikten de online
tool Kahoot. Deze quiz was de hele kerstvakantie lang beschikbaar. Zo kon
men kiezen wanneer men speelde.
De quiz bestond uit 90 vragen (per 10 vragen een ander thema), zoals
foto's van steden met een kerstman herkennen, kerstliedjes om aan te
vullen, raadsels met kerstfiguren…
Er was een begeleidende mail met hoe het allemaal werkt. We beschreven
ook hoe ze bijvoorbeeld via Zoom tegelijk met anderen konden spelen en
er zo een wedstrijd konden van maken (gezinnen tegen elkaar). Via Kahoot
zie je ook elkaars score.
We bezorgden de quiz-link en de uitleg in de eerste plaats naar al onze
leden, maar stelden de quiz ook open voor iedereen die het vroeg.
•
•

https://www.facebook.com/GezinsbondIngooigem/photos/a.381422751934635/36
25265367550341/
https://wilrijk.gezinsbond.be/fotos/creapakket-gipsmasker

Uitbergen: Letterjacht
De hele maand oktober hingen er (genummerde) letters in de
straten van Uitbergen. Gezinnen konden ze zoeken en met de
gevonden letters een zo lang mogelijk woord vormen. Je mocht elke
gevonden letter maar één keer gebruiken.
-

•

Elke inzending kreeg een leuke verrassing.
Het langste woord kreeg een gratis lidmaatschap
(“Luchtvaartmaatschappijbestuurslid”, 33 letters).
De grappigste inzending kreeg een grappig cadeautje
(“Snavelborstlandschildpad”, met bijhorende tekening).

https://drive.google.com/open?id=1fHxFFbGgol6uhDFrkLfKfLghbr03vX8A

