en
je eig
k
a
a
M
elbox
dobb

Knip deze Dobbelbox uit.
Zoek zes leuke opdrachtjes
(inspiratie vind je op de achterzijde)
of vind zelf iets uit. Schrijf ze op...
En doe de dobbelbox!
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Post op de Gandalf facebookpagina wat vakantie voor jou
betekent. ‘Vakantie is ….’

20

Geef jezelf een compliment.

21

Doe eens de boodschappen voor iemand
anders.
Ga eens wandelen met de hond van de buren
(of met de buren zelf)

Geef iets gratis weg.

Verstop een schat en bezorg de schatkaart aan
schattenjagers.

18
19

Maak een nieuwjaars-playlist

Maak een wandeling, neem handschoenen en een zakje mee om onderweg
vuilnis te rapen. Of ga #ploggen

Verstop in huis leuke
berichtjes en mopjes
zodat iemand deze tegenkomt

23

Wat wil je tonen of vertellen aan jezelf binnen
enkele jaren? Maak samen een tijdscapsule.
Noteer waar je de capsule hebt verstopt en
wanneer je deze weer mag opgraven.

Zoek een oude foto en maak diezelfde foto
weer zo waarheidsgetrouw na.

22

Speel verstoppertje #ookvolwassenendoenmee
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Steek je handen uit de mouwen
en ruim iemands rommel op!

Speel een gezelschapsspel in een gezellige setting:
chips, kaarsjes… Laat je gaan!

Opdrachtjes dobbelbox

Verzin een nieuwe feestdag.
Vanaf vandaag is het elk jaar deze feestdag.

10
11

15

Dek de tafel eens extra feestelijk. Zomaar zonder feestreden. Gewoon omdat het vandaag is.

8
9

Schrijf eens een echte brief of postkaart
en stuur die naar iemand op.

Stuur een zomaar-berichtje om te
vertellen dat je hem of haar mist.

6

7

Schrijf een leuke boodschap met krijt
op de stoep voor iemands deur.

Organiseer een verrassingsfeestje voor iemand met videocall. Tip: zorg voor de nodige accessoires en muziek.
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14

Bak een baksel voor iemand in de buurt.

Zoek een goocheltruc en probeer die na te
doen. Tip: maak het jezelf niet te moeilijk. Hou
een goochelshow wanneer je deze onder de
knie hebt.

Maak een wandeling in de vorm van de G van Gandalf.
En voor wie het wil: zet het op Strava en deel...

