
Het doel van ons spel is om zo snel mogelijk deze 15 opdrachten te 
vervolledigen een echte fata morgana. Tegen de tijd zoveel mogelijk 
opdrachten volbrengen. 
 
Van alle uitgevoerde opdrachten moet er natuurlijk ook bewijs zijn. Maak dus 
zeker ook foto’s om aan te tonen dat je deze opdrachten wel degelijk hebt 
uitgevoerd.  
 
Het bewijs van de opdrachten plaats je op de pagina van de jeugddienst met de 
hashtag #padvindersvansintjorisizegem. Jullie kunnen het als reactie plaatsen 
op de post van zaterdag 20/02/2021. 
 
Dit zijn de opdrachten: 
 
1) Liedje zingen van je eigen jeugdbeweging aan het stadhuis, filmen en dit 
doorsturen naar de Jeugddienst. 
2) Vang een pokemon aan het scoutslokaal en neem een foto van deze 
pokemon voor het scoutslokaal 
3) Maak een mastworp of vissersmansteek en maak er een foto van en stuur 
deze door!  
4) Bemachtig een uniform van een andere jeugdbeweging en laat 1 van de 
leden dit dragen en neem een foto met je groepje. 
5) Doe opdracht 10 terwijl je vastgebonden bent aan elkaar en dan ben je 
geslaagd voor beide opdrachten geslaagd.  
6) eet een ajuin op, dit is voor je groep dus niet 1 persoon die dit moet doen, 
maar doe dit wel op een coronaproof manier, snij hem in stukken en verdeel de 
onderdelen over je team.  
7) Neem een groepsfoto aan volgende gebouwen/ monumenten. 

 Blauwhuis 
 Kasteel wallemote 
 Kasteel Wolvenhof 
 Het standbeeld aan de vaart 
 Het standbeeld het pekkertje 

8) Maak een pruik van gras 
9) Steek een perforator volledig vol  
10) Neem Foto’s van 20 verschillende automerken, de nummerplaten mogen 
wel niet meer zichtbaar zijn.  
11) maak een tiktok met de hashtag PVSJ 
12) Maak een zo hoog mogelijke menselijke piramide. Deze bestaat enkel uit 
personen en geen materiaal om deze recht te houden.  



13) Maak een brancard van materiaal dat je vindt in je eigen lokaal en draag 1 
persoon naar het ziekenhuis. De brancard moet zelf gemaakt zijn. Zorg er ook 
voor dat het ziekenhuis weet dat het voor een spel is. 
14) Laat de klokken in een kerktoren luiden. 
15) Maak zelf een korte strip over je eigen jeugdbeweging, Minstens 5 pagina’s 
 
Van alle opdrachten is er fotografisch of videografisch bewijs nodig. Dat moet 
doorgestuurd worden naar de jeugdienst.  
 
 


