Dag liefste jongverkenners
Hieronder zien jullie een lijst met 20 crazy opdrachten die jullie allemaal kunnen doen! Per opdracht die
je volbrengt verdien je een punt. Om ter meest uiteraard !
Hoe moet je dat precies doen?
1. Je kiest een opdracht
2. Je voert die uit en maakt bewijsmateriaal (filmpje of foto)
3. Je stuur je bewijsmateriaal naar jongverkenners2021@gmail.com. Vermeld zeker je naam en
het nummer van de opdracht van de mail :)
En voila, zo makkelijk is het!
Zondagnamiddag zal de leiding bekendmaken wie de winnaar is! Dus hou dan zeker onze
Instagrampagina in het oog
.
Groetjes van jullie leiding
Opdrachten
1. Maak een tutorial van je favoriete gerechtje met mooie versiering én drankje. Serveer zoals op
restaurant (gedekte tafel, mooi gepresenteerd ...)
2. Doe een tour van het favoriete plaatsje in je huis of tuin (roomtour, tuintour, garagetour …)
3. Maak een menapier mannetje uit bladeren en maak er een interview mee.
4. Maak zelf vogelvoer en hang het op in je tuin!
Je kan het op deze manier doen: https://www.moodkids.nl/diy/2012/11/10/zelf-vogelvoer-maken
Andere manieren mogen natuurlijk ook ☺️.
5. Maak een sausje met allemaal rare ingrediënten en film jezelf terwijl je het proeft. Doe alsof wij
aan de andere kant van de camera zitten en een gezellig praatje maken terwijl je de saus proeft.
6. Maak een kunstwerkje voor de leiding en vertel ons wat het verhaal is achter je werk. Je mag
tekenen, boetseren, schilderen en meer!
7. The floor is lava! Maak een tour in of rond je huis zonder met je voeten aan de grond aan te
raken.
8. Interview je huisdier(en) of knuffel. Of maak een toneeltje ermee.
9. Doe zoveel mogelijk kledingstukken aan en loop een modeshow.
10. Vorm het woord menapiers zo groot mogelijk in de tuin of straat, je mag allesgebruiken wat je
wil (takken, kleren, jezelf …)
11. Maak een zo groot mogelijk wandeling in je wijk, door het bos … Track je wandeling met een
app zoals Strava of Runkeeper. Stuur ons dan een screenshot van je app waar we duidelijk
kunnen zien hoeveel kilometer je stapte.
Hier kan natuurlijk maar één jongverkenner een punt verdienen, dus trek je stapschoenen aan en
geniet van een mooie wandeling en de buitenlucht.
12. Maak een scouteske, creatieve en avontuurlijke tiktok in uniform.
13. Zoek je lievelingsfoto van toen je klein was en doe deze zo goed mogelijk na.
14. Maak ergens in je huis/tuin een zo mooi mogelijk kamp en richt het gezellig in.
15. Stuur iemand van de jongverkenners een leuk, hartverwarmend berichtje op een creatieve
manier (brief, mail, postduif...).
16. Maak een mocktail en trek er een leuke selfie mee.

17. Maak een zo mooi mogelijke maquette voor een constructie en wie weet maken we de jouwe op
zomerkamp
.
18. Ontcijfer de volgende morse-code en stuur ons het juiste antwoord (Morsemolen vind je
hieronder)
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19. Bind rond je middel een touw en laat achteraan een stuk hangen waaraan je een balpen hangt
(de balpen hangt dus tussen je benen). Op de grond staat een leeg flesje. Probeer nu de balpen
in het flesje te laten zakken, zonder je handen te gebruiken natuurlijk!
20. Los de volgende anagrammen op
Een anagram is een woord dat je maakt van de letters van een ander woord.
Bijvoorbeeld: “Herman” is een anagram van “Arnhem”.
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Morsemolen

Marsepein
Gisterenavond
Levensgrootte
Betongeroer
Horeca logo

