
Een tegen allen 

Vandaag spelen we één tegen allen! De bedoeling is dat je zondag om 14u stipt je chiro uniform 

aantrekt en deze 25 opdrachten tot een goed einde brengt. Stuur zeker leuke filmpjes of foto’s door 

naar je leiding! Diegene van de groep die als eerste alle opdrachten tot een goed einde brengt 

verdient een leuke prijs!  

 

Opdrachten  

1. Blaas om 14u zo hard mogelijk op een fluitje in je tuin. Zo veel mogelijk geluid maken is de 

boodschap!  

2. Maak een klerenketting van 50 kledingstukken door heel je huis/tuin. 

3. Maak een gedicht of verhaaltje met woorden uitgeknipt uit een krant of tijdschrift.  

4. Maak een kaartenhuis met 3 verdiepingen.  

5. Maak een reclamespot voor WC-papier. 

6. Maak een compilatie van hoe jij jouw gezinsleden doet schrikken. 

7. Neem een tutorial op over hoe je je handen moet wassen in corona tijden.  

8. Los het raadsel op dat je hieronder vindt. Het laatste raadsel is een droodle. 

9. Neem een selfie met je favoriete insect en stuur deze naar je leiding. 

10. Trek 10 truien over mekaar aan. 

11. Steek zo veel mogelijk koekjes of snoepjes in je mond. 

12. Maak een mooie pruik met gras, blaadjes of bloemetjes uit je tuin.  

13. Doe je favoriete dier na en stuur een filmpje naar je leiding. 

14. Maak een zelfportret. Wees creatief!  

15. Zing een chiroliedje met volle overtuiging. 

16. Bouw een eigen chirokamp met kussens en dekens op een gezellig plekje in je huis.  

17. Laat een gezinslid jouw schminken met een blinddoek op. 

18. Blaas 2 theelichtjes uit met je neus.  

19. Probeer een aardappel of een appel te schillen in een zo lang mogelijke slinger. 

20. Zoek voorwerpen in je huis die met de verschillende letters van het alfabet beginnen. 

21. Haal alle letters E uit een zak letterkoekjes. 

22. Blaas een ballon zo hard op dat hij stuk gaat. 

23. Maak een tiktok dansje.  

24. Leg 50 knoopjes in een touw.  

25. Eet een citroen zonder dat je gezichtsuitdrukking verandert. 

 

Raadsels:  

Je bent mijn zoon maar ik ben niet jouw vader, wie ben ik?  

Ik heb een hoofd maar kan niet praten, ik heb 4 poten maar kan niet lopen. Wat ben ik?  

 


