Op stap met Don Bosco
Mogelijkheden om je tocht net dat tikkeltje anders te maken.
Je kan verschillende mogelijkheden met elkaar combineren.
Geheime tocht. Je tochtbeschrijving achterstevoren meegeven of in
spiegelschrift of in toverschrift. Met melk, uiensoep citroensap schrijf je je
boodschap op een vel papier. Ze is onzichtbaar. Om ze zichtbaar te maken moet
je ze boven een kaars houden of even op de verwarming leggen.
Scytale. De spartanen gebruikten bij het schrijven van hun geheime
boodschappen en ronde stok. Daarrond werd een strook gewonden zodat de
verschillende strookjes netjes naast elkaar lagen. Vervolgens werd een
boodschap aangebracht door in elke baan een letter te schrijven. De strook werd
daarna van de stok gewikkeld en zo kreeg men een lange strook met een
onbegrijpelijk tekst: de scytale. De ontvanger bezat eveneens zo’n ronde stok met
dezelfde diameter als de afzender . Zo kon hij de boodschap ontcijferen door de
strook opnieuw om de stok te winden.
Etalagetocht. In de stad kan je een tocht uitwerken in de vorm van een
etalagetocht. Je vraagt op voorhand aan de winkeliers of je een voorwerp dat niet
overeenstemt met het uitgestalde koopwaar, in de etalage mag leggen. Je
deelnemers zoeken hun weg aan de hand van de voorwerpen die er niet
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thuishoren. Of je kan de voorwerpen laten aangeven welke weg gevolgd moet
worden. Begint de naam van het voorwerp met de eerste 13 letters van het
alfabet is het links afslaan aan het volgende kruispunt. De laatste 13 letters
betekent rechts afslaan.
Fototocht. De wegbeschrijving gebeurt volledig aan de hand van foto’s die je
vooraf van plaatsen in de buurt neemt. Deze foto’s steek je in een bepaalde
volgorde. Op tocht geeft de volgende foto telkens aan in welke richting de groep
moet gaan. Je kan bij elke splitsing een foto nemen van een gebouw, een
merkwaardig punt of een detail ervan, dat zich op de in te slagen weg bevindt.
Door de foto vanuit een andere richting dan de looprichting te nemen, bouw je
een extra moeilijkheid in. Of je kan foto’s nemen van gebouwen die zich niet in de
onmiddellijke omgeving bevinden (kerktoren, dak van een huis,
hoogspanningsmast). de deelnemers kunnen vanuit hun standpunt het punt in de
verte herkennen? Langs welke weg ze naar dit punt toe gaan, bepaalt de groep
zelf. Eenmaal ze de plaats van de foto gevonden hebben, zoeken ze naar de foto
die je daar op voorhand hebt verborgen. Of geef je gewoon de volgende foto. Je
kan ook foto’s nemen van de woningen of woonomgeving van je leerlingen als ze
allemaal in de buurt van de school wonen. Zo kan je even op bezoek bij alle
leerlingen. Dit doe je alleen als je inschat dat zij dat zelf ook ﬁjn zouden vinden.
Kralentocht. je geeft een kralenketting mee. de groep kan de juiste weg vinden
door de richting te kiezen die overeenstemt met de volgende kraal. Rood = rechts,
geel = links; groen is rechtdoor. Geen het begin duidelijk aan door een strik te
leggen. Om misverstanden te vermijden laat je een merkteken bevestigen achter
de gepasseerde kraal (een kleine wasknijper bijvoorbeeld)
Telefoontocht. De deelnemers krijgen een telefoonnummer als tip. Door naar dit
nummer te bellen krijgen ze tips over hoe ze naar het volgende punt moeten
geraken. Aan het punt gekomen krijgen ze een opdracht. Als ze deze opdracht
goed hebben uitgevoerd krijgen ze een volgend nummer. Opnieuw een
beschrijving…
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This is the voice-tocht. Je laat een bekende persoon (verbonden aan je school, of
een bekende Vlaming uit jouw buurt) een wegbeschrijving inspreken. Hier en daar
een anekdote of een verhaal erbij kan zeker de interesse verhogen. Je kan deze
persoon ook opdrachten laten inspreken.
Een beektocht. Je maakt een tocht door de beek. Je trekt dan best gepast
schoeisel aan. Laarzen als het koud is, watersandalen als het warm is. We raden
wel aan om als begeleider eerst het traject uit te testen? Kunnen de deelnemers
overal staan? Zijn er geen gevaarlijke plaatsen (prikkeldraad, sterke stroming,
laag hangende takken, verraderlijk diepe plaatsen), is het water zuiver? In
Wallonië zijn er tal van kleine beekjes die je van de bron tot de monding kan
volgen. Wie weet bij jou in de buurt ook?
Voorwerpentocht. Een bepaald voorwerp meedragen. Bijvoorbeeld een ladder
maar dat doe je niet zomaar, ze hebben deze ladder nodig om hun vieruurtje uit
de boom zonder laaghangende takken te halen. Of een brandende kaars
meegeven en na zoveel km hebben ze die nodig om hun vuurtje aan te maken om
pannenkoeken te bakken. Kies een voorwerp waarbij het transport een
gemeenschappelijke zorg van velen wordt en geen eenmanszaak. Maar zorg ook
dat het voorwerp echt gebruikt zal worden of van pas kan komen tijdens de tocht
en ze het niet zomaar moeten meezeulen.
Een korte voeltocht. Je hangt vooraf op een bepaalde plek langs het traject een
touw waaraan verscheidene voorwerpen hangen. De deelnemers moeten het
touw geblinddoekt volgen en aan het einde proberen te raden welke voorwerpen
ze hebben gevoeld. Je kan voorwerpen kiezen die in eerste instantie een beetje
raar aanvoelen zoals een ballon gevuld met water, een pluchen dier, een pruik,
een plastieken zakje gevuld met bruine zeep,... Raden is moeilijker dan je denkt.
Op oriëntatietocht zoals de Oriëntatieloop in De Gavers | Provincie
West-Vlaanderen
Op zoek naar schatten via https://geocachen.be/
een ‘happy stones’ tocht, check https://geocachen.be/happy-stones/
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Honger onderweg?
Enkele ideetjes voor als je onderweg een vuurtje wilt maken om iets te eten.
Gevulde appel: verwijder het klokhuis en vul de holte met conﬁtuur, suiker of een
reepje chocolade. Rol de gevulde appel in wat aluminiumfolie en laat het gaar
worden in de hete as (ca. 10 minuten)
Warme banaan: verwijder de schil, snijd de banaan overlangs middendoor en
stop wat stukjes chocolade in.Wikkel in aluminiumfolie en laat het gaar worden in
de hete as (hoogstens 5 minuten)
Aardappel in de schil: pak een half grote gewassen aardappel in in een vel
aluminiumfolie en laat hem ongeveer dertig minuten in de hete as, vergeet niet af
en toe te draaien zodat hij niet verbrandt. Je kan hem ook middendoor snijden en
hem tamelijk goed uithollen en vullen met gehakt. Voeg wat kruiden toe om alles
goed op smaak te brengen. Pak hem in in aluminiumfolie en begraaf het in de
hete as tot de aardappel gaar is (ongeveer 20 à 30 minuten)

