Opdrachten tijdens de boerenkoolfuif 2021

1. Puzzel maken van tangram stukken. (zie de bijlage opdracht 1, verderop)
2. Bouw een parcours in je woonkamer en laat je daarna filmen dat je het parcours doet.
3. Met scouting ga je als het goed is op kamp. Pak de spullen die je denkt nodig te hebben voor
kamp. En laat een foto maken van jezelf en alle spullen.
4. Ga virtueel (zoom/webex/discord) met je speltak openen.
5. Maak een platte knoop / schootsteek/ paalsteek/ mastworp/ timmermanssteek en maak hier
een foto van.
6. Maak een spandoek voor de boerenkoolfuif, voor als het weer toegestaan is om met zijn
allen boerenkool te gaan eten.
7. Dek je tafel voor het boerenkooldiner. (compleet met servetten en menukaart)
8. Maak een reclameposter voor de volgende open dag.
9. Maak een foto van jezelf in uniform.
10. Maak je das na met etenswaren.
11. Bouw een tent in de woonkamer en kampeer in je woonkamer.
12. Teken een stripverhaal van je leukste opkomst.
13. Wekkers: kruiswoordraadsel | Bevers: kleuren op nummer (bijlage opdracht 13 verderop)
14. Maak een woordslang van voorwerpen.
15. Hijs de vlag of maak een vlagtekening.
16. Maak een foto van je eigen scouting museum. (bijv zakmes/badges etc)
17. Verkleed je als je favoriete junglebook figuur of teken hem/haar.
18. Maak een Freek Vonk filmpje.
19. Reconstrueer de foto (zoals je zelf wilt). (foto zie bijlage opdracht 19. verderop)
20. Maak een geheime boodschap in rebusvorm.
21. Kleur de tekening in met voorwerpen. (Maak een regenboog en gebruik voorwerpen met een
bepaalde kleur om dit in te kleuren)
22. Maak zoveel mogelijk schaduwdieren. (minimaal 5)
23. Bouw een blokken pyramide op z’n kop.
24. Zoek zoveel mogelijk verschillende valuta bij elkaar.
25. Pionier een keuken van saté prikkers.
26. Doe zoveel mogelijk kledingstukken aan en laat zien dat je ze uitdoet.
27. Maak een papieren bootje en laat zien dat hij drijft.
28. Maak zoveel mogelijk spreekwoorden na.
29. Beeld met jezelf en 5 voorwerpen een zelfbedacht spel uit.
30. Morse code: ontcijfer de code. (zie bijlage opdracht 30, verderop)
31. Wist je dat Baloe vroeger zanger was en in een boyband zat? Vindt de Boys beyond zero en
een zing een nummer na. Weet je ook wie er allemaal in de boyband zitten?
32. De Gunther Brothers speelde trompet met een pion. Pak zelf een voorwerp en speel hierop
alsof het een instrument is.
33. Wie herken je allemaal op deze foto’s? (zie bijlage opdracht 33, helemaal aan het eind!)
Reisopdrachten:
Let op! Deze opdrachten zijn eigenlijk bedoeld voor explorers en kaderleden. Maar uiteraard mag je
ze zelf ook proberen te doen.

Reisopdracht I: Reis naar de wereldtentoonstelling van 1851

In 1851 stond in Londen het gebouw Crystal Palace, speciaal gebouwd voor de wereldtentoonstelling
van dat jaar. Dit gebouw werd eerst verplaatst en uiteindelijk verwoest door brand. Toch is het door
huidige technieken mogelijk om het gebouw te bezoeken:
https://www.royalparks.org.uk/whats-on/the-great-exhibition-virtual-tour
Van welke kleur glas was de fontein gemaakt?
Reisopdracht II : Nieuw-Zeeland
Als scouts hebben jullie al heel wat afgereisd. Om jullie reislust (na Corona) wat aan te wakkeren, zijn
we nu aangeland in Nieuw-Zeeland. We reizen naar een grote stad in het zuiden van het
Noordereiland. Daar gaan we eerst met een soort historisch trammetje op pad.

Maar dan moeten we eerst dat trammetje vinden, gelukkig helpt deze wegwijzer.
Graag de exacte locatie van dit bord.
Maak een screenshot van de positie op de kaart / google street view mannetje
Let op: De esprit winkel vlak achter het bord is er niet meer, of in ieder geval niet zichtbaar op google
street view.

Reisopdracht III : Zuid-Amerika
Misschien komt dit plaatje sommigen bekend voor. Deze vuurtoren staat in Zuid-Amerika in een grote
stad aan de westkant van het Zuid-Amerikaanse continent.

Zoek de vuurtoren en maak een screenshot (plek op de kaart / google streetview mannetje) van de
juiste plek.

Reisopdracht IV : Badeend
Een Nederlandse kunstenaar plaatste in verschillende steden over de hele wereld een grote badeend.
In welke stad is onderstaande foto genomen?

(Dus geef als antwoord alleen de stad, er hoeft geen screenshot te worden gemaakt op de exacte
locatie)

Bijlage opdracht 1:
Knip de stukken van de tangram uit. En maak minimaal 3 figuren na van het tweede blad.

Bijlage opdracht 13:
Opdracht 13 (bevers): Kleur de tekening in, onder de tekening staat welke kleur bij welk nummer
hoort.
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Opdracht 13 (wekkers)

Bijlage opdracht 19:
Maak de foto na met spullen van jezelf.

Bijlage opdracht 30. Morse code ontcijferen

Bijlage opdracht 33. Scoutingfiguren !!!

