
 

 

CRAZY 88 

FILM & MUZIEK 
☐ Kies je favoriete liedje en zing deze uit volle borst 

mee. 

☐ Dans mee met je favoriete Tik-Tok dansje. 

☐ Bedenk een eigen KVW dansje. 

☐ Beeld een film uit.  

☐ Houd een wedstrijd luchtgitaar spelen met 

minimaal 2 personen. 

☐ Doe met een groep vrienden of familie de 
stoelendans.   

☐ Maak je eigen drumstel van pannen en deksel en 
speel je beste solo concert. 

☐ Doe een bekende Nederlander na. 

☐ Dans de Kabouterdans. 

☐ Kijk samen met je beste vriend/vriendin jullie 
lievelingsfilm. 

☐ Verzamel 10 verschillende Disneyfilms en leg deze 
op volgorde van oud naar nieuw. 

 
 

ETEN & DRINKEN 
☐ Maak je eigen fruitsalade. 

☐ Probeer geblinddoekt snoep te happen. 

☐ Leg 5 verschillende stukken fruit op volgorde van 
klein naar groot. 

☐ Maak een schuimfontein met cola. 

☐ Houd een zwaardgevecht met een komkommer. 

☐ Maak een Smoothie. 

☐ Pak stiekem een snoepje. 

☐ Maak een gezonde avondsnack. 

☐ Maak een zo origineel mogelijke Sushi rol. 

☐ Versier een ijsje. 

☐ Eet 2 rode pepers achter elkaar op. 

BEROEPEN 
☐ Verkleed jezelf als het beroep van 1 van je ouders. 

☐  Teken met stoepkrijt een kampvuur en blus deze 
daarna met water. 

☐ Deel boetes uit als een echte politie agent(e) in 
huis als iets niet goed gaat. 

☐ Ben tijdens het eten een echte ober uit een 
restaurant. 

☐ Als een echte juf/meester moet je goed kunnen 
rekenen. Laat zien dat je een hele moeilijke 
rekensom kan oplossen. 

☐ Laat zien dat je een echte militair bent door te 
tijgeren over de grond. 

☐ Span een lint voor de voordeur en knop deze door 
als een burgemeester. 

☐ Doe 25 push-ups zoals een echter topsporter. 

☐ Ga langs bij een ambachtelijk beroep. 

☐ Bewaak een zwembad als een echte 
badjuf/badmeester. 

☐ Noem binnen 1 minuut zoveel mogelijk beroepen 
met een B. 

 

EIGEN HUIS & TUIN 
☐ Spot een vliegend insect. 

☐ Geef de planten water. 

☐ Speel boter, kaas & eieren met stoepkrijt. 

☐ Was je handen. 

☐ Knuffel een boom. 

☐ Verwijder onkruid uit de tuin. 

☐ Maak een bloemetjes ketting. 

☐ Zoek 2 lieveheersbeestjes. 

☐ Zet alle schoenen in huis op volgorde van klein 
naar groot. 

☐ Houd met je neus 30 seconden een papiertje tegen 
de muur. 

☐ Lak de nagels van een vader groen. 

 

 

 

  



 

 

CRAZY 88 

CREATIEF 
☐ Maak een Slinger en versier hiermee je kamer. 

☐ Zoek 10 objecten waarmee je kunt knutselen. 

☐ Plak een sticker op iemand zijn rug. Deze persoon 
mag het niet door hebben. 

☐ Leg in het midden van een vel papier een klodder 
verf. Vouw deze vervolgens dicht en maak hier een 
vlinder van. 

☐ Teken iemand uit je familie zo goed mogelijk na. 

☐ Knutsel een cadeau voor iemand. 

☐ Maak van een pak melk/vla/yoghurt een mooie 
creatie. 

☐ Bouw een zo hoog mogelijk kaartenhuis. 

☐ Schrijf een rijmend gedicht voor een dierbare. 

☐ Leg al je potloden/stiften op volgorde van licht 
naar donker. 

☐ Kus een kikker. 

HELPENDE HAND 
☐ Help bij het koken van avond eten. 

☐ Dek de tafel. 

☐ Doe 5 klusjes in huis. 

☐ Soorteer de was op kleur. 

☐ Help bij het doen van de boodschappen. 

☐ Geef elkaar 3 complimenten. 

☐ Begin een fiets wasstraat. 

☐ Bel iemand die je al lang niet hebt gesproken. 

☐ Maak een ontbijtje voor je ouders. 

☐ Verschoon het hok van een huisdier. 

☐ Vraag iemand of je diegene ergens bij kan helpen. 
Voer dit klusje uit. 

 

 

 

REIZEN 
☐ Laat jou droomvakantie zien. 

☐ Pak je tas/koffer in alsof je op vakantie gaat. 

☐ Speel het spel “ik ga op vakantie en neem mee” en 
onthoud minimaal 10 spullen. 

☐ Kleed je aan in je meest zomerse outfit. 

☐ Noem 5 landen die beginnen met de letter N 

☐ Ontmoet een Mummie. 

☐ Vind 3 liedjes die te maken hebben met reizen, 
vakantie of landen. 

☐ Teken op een ballon  de wereldkaart. 

☐ Zoek 6 verschillende vervoersmiddelen om mee te 
reizen. 

☐ Beklim als een avonturier een berg. 

☐ Vind een vlieg. 

 

 

KVW REESHOF 
☐ Versier je T-shirt. 

☐ Spreek samen met je vrienden/vriendinnen af om  
opdrachten op te lossen. 

☐ Bedenk samen met je vrienden/vriendinnen een 
te gek nieuw KVW spel. 

☐ Ga langs bij de plek waar KVW-Reeshof elk jaar 
plaatsvindt.  

☐ Bedenk een KVW Yell. 

☐ Houdt 3 ballonen vast in de KVW-Reeshof kleuren. 

☐ Ga langs bij zoveel mogelijk sponsoren van KVW-
Reeshof.  

☐ Maak een KVW-Reeshof Cupcake. 

☐ Zoek zoveel mogelijk oude groepsfoto’s van KVW-
Reeshof waar jezelf op staat. 

☐ Vorm met personen de letters “KVW” door te gaan 
liggen op de grond. 

☐ Beeld zoveel mogelijk thema’s uit van de 
afgelopen 32 jaar KVW-Reeshof. 

 

 
 

 


