
Offline spellen in coronatijd 
een opdracht voormaxioren 

grappige
speurtocht

speluitleg voor leiding
Organiseer een grappige speurtocht. Kies in je

omgeving een klein gebiedje (bijvoorbeeld 3

straten die iedereen kent) waar je gedurende 3

dagen 10 voorwerpen hangt, plaatst, maakt

etc. die er niet thuishoren en dus opvallen. De

leden van de groep krijgen een plattegrondje

(of de namen van de straten) met daarop een

getekend tochtje door hun buurt en gaan op

zoek naar de dingen die in deze omgeving op

dit moment niet thuishoren. Wat ze gezien

hebben zetten ze op de app, mail of schrijven

het op een briefje en stoppen het bij de leiding

in de brievenbus.

Voorbeelden van de grappige speurtocht 

• Kerstballen in een boom

• Plastic bloemen in een gemeenteperkje

• Een oranje voetbalvlag aan een vlaggenstok.

• Een huisnummer dat afwijkt van de volgorde. 

Na nummer 4 komt bijvoorbeeld een 65.

• Een verkeersbord in een tuin met een waar-

schuwing die daar niet kan!

• Een voorwerp in een winkeletalage dat daar

niet thuishoort. Bijvoorbeeld een pak hagel-

slag voor het raam bij de slager.

• Een kunstwerk in een tuin dat daar nooit eer-

der stond. Bijvoorbeeld een vogelverschrik-

ker met een JongNL-shirt.

• Een grote knuffel aan het stuur van een auto.

• Een waarschuwingsbordje van een gevaar-

lijke hond die er helemaal niet gevaarlijk

uitziet!

• Een wekker onder de kerktorenklok.

• Een fietsbel onder de bel van een huis.

speluitleg voor de ledenof voor de ouders/verzorgers
Hoi NAAM,

Helaas hebben we nu een tijdje geen groep, maar datbetekent niet dat we geen JongNL-activiteiten kunnendoen! 

Wij van de leiding hebben een grappige speurtocht uit-gezet. Van DATUM tot DATUM kun jij deze speurtochtdoen. In deze straten: STRAAT 1, STRAAT 2, STRAAT 3hebben wij 10 vreemde voorwerpen achter gelaten. Gajij ze zoeken? De antwoorden mag je per what’s app ofper e-mail doorgeven aan NAAM, E-MAILADRES, TE-LEFOONNUMMER LEIDER. Na DATUM maken we devreemde voorwerpen bekend. Succes!

Groetjes van de leiding

De teksten kun je in een word-bestand downloaden van jongnl.nl


