
ELK APART, MAAR TOCH SAMEN OP TEAMBUILDING! 
 
Dag leden en ouders 
 
We spelen een spel vandaag! Om te zorgen dat jullie van het weer genieten en de Chiro niet 
vergeten, hebben wij een fotozoektocht opgesteld. In bijlage zien jullie enkele foto’s van 
plaatsen in en rond het dorp. Aan jullie om uit te zoeken waar deze foto’s genomen zijn, en 
erop uit te trekken. Om het groepsgevoel wat te stimuleren is er bij elke locatie een 
teambuilding opdracht, die je natuurlijk alleen met je gezin uitvoert. Neem alvast zeker krijt 
mee. We hebben hierbij rekening gehouden met de maatregelen, zo moeten jullie nooit iets 
aanraken dat niet van jullie is. Daarnaast willen we jullie vragen om op een veilige afstand te 
wachten wanneer jullie zien dat er een ander gezin bij een opdracht staat.  
 
Als je echt niet weet waar de foto genomen is kan je ook op de link bij de plaatsen klikken, 
maar echte avonturiers kunnen het zonder.  😜 
 
Alvast veel zoekplezier! 
 
We missen jullie! 
Stay safe en brand veel kaarsjes voor kamp! 
 
De leidingsploeg 
 

 

Kunnen we samen (maar elk apart) 60 
meter ver springen? 
Hoe ver spring jij? Teken op de plaats waar 
jij belandde een kruisje! Kunnen we 60 
meter ver springen 
 
TIP: 
https://goo.gl/maps/rNNWii1UFsdN5oVA9 



 

Maken we samen (maar dan toch elk 
apart) de grootste tekening ooit? 
Teken hier met krijt iets, zodanig dat dit een 
gigantische tekening wordt van 100 
vierkante meter! 
 
TIP: 
https://goo.gl/maps/raBh7LC6PfSryApy5 

 

Komen er op deze plaats minstens 20 
leden?  
Laat weten hoeveelste jij hier was! 
 
TIP: 
https://goo.gl/maps/LZ6YYUKpd2tNXb918 



 

Kunnen we allemaal samen (maar dan 
toch elk apart) 70 meter verlopen terwijl 
we ‘CHIROOOOOOO…’ roepen? 
Roep hier zolang mogelijk ‘Chiroooo’ terwijl 
je roept teken je met krijt een streep tot 
waar je geraakt! 
 
TIP: 
https://goo.gl/maps/g4JUF9ZK5qpqE6dc9 

 

Maken we hier het langste sprookje? 
Elke persoon mag een zin schrijven met 
krijt op de grond. We beginnen met “Er was 
eens…” en zo maken we een mooi verhaal. 
 
Tip: 
https://goo.gl/maps/UyQGfGgEEgpYdQjM7 



 

Maken we in dit bos minstens 20 
kampen?  
Maak hier een (klein) kamp! Staan hier 
deze avond minstens 20 kampen? Maak 
een foto van jouw kamp en stuur deze 
zeker door 
 
TIP: 
https://goo.gl/maps/g1fBP543xRzNRfVK8 

 

Kunnen we hier een 10 meter lange 
dierenketting maken? 
Bedenk met de laatste letter van het vorige 
dier een nieuw dier. Let op: in de 
dierenketting mag elk dier maar 1 keer 
voorkomen 
 
TIP: 
https://goo.gl/maps/5VVvaWGrFxnffUfF6 

 


