
Spel givers 

Dag Givertjes  

Een heleboel leuke opdrachten krijgen jullie van ons. Een week de tijd hebben jullie om ze uit te 

voeren. We verdelen jullie in verschillende groepen, spreek samen af om zoveel mogelijk opdrachten 

te volbrengen. Smijt jullie pics in de Messenger groep en wij houden de uitslag bij. Net zoals vorige 

week is er weer een mega epic prijs te winnen, woehoew! 

Deadline zondag 15 november. Veel succes! 

De opdrachtjes: 

1) Gooi een aardappel in de lucht en probeer die te vangen met een vork. Een tip kook de 

aardappel. 

2) Vind met 2 een geocatch in ODK en schrijf je naam op het papiertje. 

3) Maak een zo groot mogelijke toren van wc-rollen. 

4) Bak je lievelingstaart of gebakje en smul er lekker van. 

5) Verkleed je zo goed mogelijk als een Disney figuur zodat wij weten wie je bent. 

6) Maak een prachtige natuurfoto in je prachtige city. 

7) Maak een strip over de scouts. 

8) Doe een goocheltruc. 

9) Maak een dier uit papier door te vouwen. 

10) Eet een hele dag met stokjes. 

11) Een hele dag loop je verkleed rond als een cowboy (ook in de winkel). 

12) Doe belletje trek. 

13) Bouw een zandkasteel. 

14) Neem een foto van een trol. 

15) Was een stuk zeep op zonder te breken. 

16) Drink een liter water leeg binnen de minuut. 

17) 200 keer touwspringen. 

18) Maak een kaartenhuisje van 4 verdiepingen. 

19) Vertel een sprookje zonder “euh” of “en” te zeggen. 

20) Maak een filmpje over de scouts. 

21) Laat je broer of zus verschieten. 

22) Vul een fles met water via een lepeltje. 

23) Maak een gedichtje van 5 regels over jullie leiders. 

24) Maak een foto met een dier. 

25) Scheer de benen van een man. 

26) Maak een groepsfoto met je teamleden op een toffe locatie. 

27) Maak een foto van een baby, een twintiger, een dertiger en een zeventiger. 

28) Speel een spelletje “De slimste mens” met bonhomme.  

29) Maak een vet cool logo voor de givers. 

30) Vang 5 garnalen 

Veel succes givertjeeeees!!! 



Teams: 

Team 1: Pros, Mika, Arend, Jan, Fiel 

Team 2: Juliette, Alex, Helena, Lily, Pauline 

Team 3: Lucie, Evy, Lut, Margriet 

Team 4: Max, Felix, Renee, Robine 


