De gewestleiding bekendmaken:
coronaproof en crimineel goed
Bij Gewest Hest werken ze met een peter- en metersysteem. Daarnaast zijn gewesters
verantwoordelijk voor een bepaalde afdeling. Dit jaar pakten ze de bekendmaking van de verdeling
coronaproof aan met een megacool spel. Laat je inspireren!

Inleiding:
Zaterdag is het zover! Dan pleegt Gewest Hest de ultieme overval en jij kan erbij zijn.
Om stipt 19:00 verlaat een grote geldsom de bank aan de voet van den berg. Vandaaruit worden
er geldcheques doorgegeven aan de verschillende bendeleden van Gewest Hest die per twee een
route afleggen. Die kunnen jullie volgen op de kaart in onderstaande link. Op deze kaart vinden
jullie terug waar en wanneer er geld wordt doorgegeven en waar je tips kan verdienen.
Door de geldstroom te volgen, kom je te weten wie voor welke afdeling staat. Morgen
posten we een overzicht met de bedragen per afdeling. Let op! Enkel het eindbedrag telt
mee.
Door raadsels op te lossen, kan je tips verdienen om je nieuwe meter/peter te achterhalen.

Lukt het jullie om elke gewester stiekem te fotograferen, kunnen jullie extra bonuspunten
verdienen. Deze foto’s mag je doorsturen via Whatsapp naar 0476 03 23 71.
OOK DIT NOG:

Deelnemen kan alleen of in groepjes van 2-5 personen. Maak gerust meerdere
groepjes per Chiro.

Voorzie een mondmasker voor als je in een verplichte zone komt.

Bewaar 1,5 meter afstand van de andere groepjes.

Raak de raadsels niet aan.
Om 20:00 delen we een Google form waar jullie kunnen gokken op de verschillende combinaties.
Jullie hebben hier een uur de tijd voor. Wie de meeste juiste informatie heeft verzameld, wint het
spel en daarmee ook meteen de allereerst Award van het rodedraadspel.
Good luck!

Spelvoorbereiding
De video’s
Alle geldtransfers kon je bekijken via het Facebookevenement.
Tijdens het spel geven de gewesters geldcheques door aan elkaar en het bedrag dat een gewester
aan het einde van het spel in zijn koffertje heeft zitten, komt overeen met de afdeling waarvoor de
gewester dit jaar verantwoordelijk is.

De gewesters
De leiding wist nog niet hoeveel nieuwe gewesters er waren en wie er stopte. Aan de hand van de
post in het Facebookevenement konden ze dat achterhalen.

De route
Via Google Maps kon iedereen de route volgen.

Peter of meter ontdekken
Op een locatie die leiding kon vinden op de kaart lagen raadsels. De leiding kon in hun kleine
groepje hier naartoe gaan en ze oplossen. Hierdoor kregen ze een tips over hun meter of peter. Via
de maffiafoto’s in het Facebookevent konden ze achterhalen wie hun peter of meter is.

