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We gaan vandaag online monopoly spelen en dat gaan we als volgt doen: 
 
 
Er is een teams meeting aangemaakt voor zaterdag 13 februari vanaf 14.00 uur 
De Padvindsters kunnen hier op inloggen om in contact met ons te komen.  
Via de chat functie van Teams krijgen ze opdrachten. Deze opdrachten moeten ze 
uitvoeren om zo de verschillende gebouwen te kunnen bemachtigen. Ieder gebouw 
heeft een waarde. De padvindster die het meeste geld heeft verzameld om 17.00 uur 
is de winnaar. De opdrachten kunnen ook bij andere gebouwen gemaakt worden dan 
wat hier staat omschreven. Dus het hoeft niet perse de Noorderkerk te zijn maar mag 
ook de ark, ontmoetingskerk of schild ofzo. Van alle opdrachten willen we bewijs 
zien. Deze kunnen ze via de chat naar ons toe sturen of naar  
dinja@scouting-rijssen.nl (de foto’s die via de mail binnen komen zal ik ook met jullie 
(leiding) delen. De beste foto’s en/of filmpjes kunnen extra geld verdienen.  
 
De volgende gebouwen doen mee: 
 
Voor €1000,- : 
(3 opdrachten) 

- De kerk 
- Het gemeentehuis 
- De blokhut 
- De bibliotheek 

 
Voor €500,- :  
(2 opdrachten) 

- Reggesteyn 
- Het postkantoor (readshop) 
- Het volkspark 

 
Voor €250,- : 
(1 opdracht) 

- Cafe dorus 
- Bakker Tijink 
- Slager Goossen 
- Poelier Bram Stapper 
- Cafetaria de Ess 
- Albert Heijn 
- Sporthal de Stroekeld 
- Excelsior ‘31 
- Speeltuin Irene 
- Medisch centrum Rijssen 

 
 
 
  

mailto:dinja@scouting-rijssen.nl


€1000,- 
 

- De kerk 
Opdracht 1→  Maak een selfie bij een kerk  
Opdracht 2→  In de kerk wordt normaal gesproken veel gezongen. Zing daarom met 
het hele gezin een liedje. (dit hoeft geen christelijk liedje te zijn. ) 
Opdracht 3→ In sommige kerken kan je veel glas in lood vinden: Maak een 
raamschildering! (Dit kan je doen door met krijtstiften op het raam te tekenen of om 
een tekening te maken op papier en dit papier in te smeren met slaolie) 
 

- Het gemeentehuis 
Opdracht 1→ Bij het gemeentehuis zijn normaal gesproken altijd veel mensen. Dit is 
de laatste tijd natuurlijk wel anders. Laat zien dat je er bent geweest. Trek met krijt je 
eigen omtrek om op het Europaplein (het makkelijkste is als je dat iemand uit je 

familie even laat doen      ) 

Opdracht 2→ Open het gemeentehuis zoals de Burgemeester dat zou doen : knip 
een lintje door 
Opdracht 3→ Wat zou je doen als je zelf burgemeester zou zijn geweest? Scouting 
Rijssen eens in een goed zonnetje zetten natuurlijk! Schrijf een toespraak waarbij de 
scouting tot leukste jeugdvereniging van Rijssen wordt benoemd 
 

- De blokhut 
Opdracht 1→ We gaan even testen of jullie het knopen nog niet zijn verleerd! Knoop 
een driepoot en maak hier een foto van 
Opdracht 2→ Nu we niet op vakantie kunnen gaan we veel op vakantie in eigen 
land. Ga daarom op ontdekkingstocht in je eigen tuin (of balkon) en maak er een 
filmpje van zoals Freek Vonk dat zou doen.  
Opdracht 3→ Toch nog even oefenen want na zo’n lange tijd is die Wet wel een 
beetje weggezakt:  Hijs de vlag en zeg de wet op.  

 
- De bibliotheek 

Opdracht 1→ Het blijkt dat er veel minder kinderen (en volwassenen) gaan lezen. 
Hier gaan we verandering in brengen! Schrijf een kort gedicht buiten met krijt voor je 
deur zodat je andere mensen gaat inspireren om te lezen (mag een bestaand gedicht 
zijn) 
Opdracht 2→ Als we dan toch aan het lezen zijn wordt het misschien wel tijd voor 
een leuk nieuw boek! Bedenk een titel voor een boek en teken hier een mooie 
omslag voor 
Opdracht 3→ Soms is het zo fijn om even voorgelezen te worden! Ga er lekker voor 
zitten en lees iemand in je huishouden een stuk voor uit je lievelingsboek 
 
 

 
 
 
 



€500,- 
 

- Het postkantoor (readshop) 
Opdracht 1→ Stuur een leuke kaart en schrijf daarop hoe leuk je het wel niet vind 
dat we nu 1x in de 2 weken gewoon mogen draaien! Stuur het kaartje naar: 
Padvindsterteam, 
Brandlicht 85,  
7463cm Rijssen 
Opdracht 2→ Het hoofd van de koning op elke brief ben ik wel een keer zat! 
Ontwerp je eigen postzegel (de mooiste postzegel krijgt €100,- extra) 

 
 

- Het volkspark 
Opdracht 1→ Vouw een bootje en laat deze BUITEN op een vijver of sloot drijven 
Opdracht 2→ Ga naar de kinderboerderij en maak een vlog met informatie over de 
dieren die je er kan vinden 

 
- Reggesteyn 

Opdracht 1→  De docenten spreken soms in raadsels! En makkelijk zijn ze zeker 
niet! Om toch nog even te oefenen voor als je straks weer gewoon naar school mag: 
los de 3 raadsels op 
 

• Raadsel 1: Boven in een molen is een lamp. Beneden zijn 3 schakelaars. De 
molenaar wil weten welke schakelaar van de lamp is. Hoe dat hij dat? 

• Raadsel 2: Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar 
Niet in een seizoen, wel in een maand 
Niet in een week, wel in een dag. 
Wat ben ik? 

• Raadsel 3: Je rijdt in een auto. Voor je vliegt een helicopter met dezelfde 
snelheid als dat jij rijdt. 
Rechts van je rent een paard ook met dezelfde snelheid. Links van je is een 
ravijn en achter je rijdt er een motor op steeds dezelfde afstand.  
Hoe stop je zonder een ongeluk te veroorzaken? 
 
 

 
  



- Reggesteyn 
Opdracht 2→ Wanneer je van de basisschool ineens naar een middelbare school 
gaat dan kan het wel ineens heel groot zijn met heel veel lokalen. Daardoor kan je in 
de school makkelijk verdwalen! los het doolhof op 
 
 
 
 

  



€250,- 
- Café Dorus 

Opdracht 1 → Helaas is Dorus al een tijdje dicht maar wat loopt Jan (want zo heet de 
man van Dorus) toch veel kilometers als het café open is: vraag aan iedereen in huis 
wat ze willen drinken en regel dit voor ze 

- Bakker Tijink 
Opdracht 1 → Elke dag vers brood is misschien wat lastig en ondertussen heb je 
vast honger gekregen van al deze leuke opdrachten maar er is alleen maar oud 
brood in huis: maak een tosti voor jezelf 

- Slager Goossen 
Opdracht 1 → Bij de slager kan je van alles krijgen, de baron van Bassie en Adriaan 

heeft ook inspiratie gehaald bij de slager: bak een gehaktbal, jij bal gehakt!       
- Poelier Bram Stapper 

Opdracht 1 → Bij Stapper kan je hele lekkere kipproducten halen. Een kip is een 
vogel: doe de vogeltjesdans 

- Cafetaria de Ess 
Opdracht 1 → Het Padvindsterteam houdt heel erg van patat maar elke keer weer 
een frikandel wordt wel wat saai. We zijn dus op zoek naar inspiratie voor een 
nieuwe snack: bedenk bij elke letter van het alfabet een snack 

- Albert Heijn 
Opdracht 1 → Er staan altijd zoveel auto’s op de parkeerplaats! Zoek 3 
nummerplaten, maak hier een foto van en bedenk bij elke nummerplaat een zin met 
de letters die erop staan.  

- Sporthal de Stroekeld 
Opdracht 1 → Met die lockdown zitten we veeeeeel te veel binnen en de coronakilo’s 
vliegen eraan! Installeer de app Ommetje en maak een wandeling van minstens 20 
min. Stuur een screenshot van je scherm 

- Excelsior ‘31 
Opdracht 1 → Wanneer we voetballen op scouting wordt er vaak geschreeuwd: “oh! 
Daarom zit je op scouting!” laat zien dat ook wij scouts kunnen voetballen. Scoor een 
doelpunt en doe je eigen bedachte move erachteraan. 

- Speeltuin Irene 
Opdracht 1 → Even lekker naar de speeltuin. Hoeveel uur heb je daar wel niet 
doorgebracht! Klim op een zo origineel mogelijk manier een klimtoestel op. 

- Medisch centrum Rijssen 
Opdracht 1 → De doctoren zijn al druk genoeg, eerst met de crisis zelf en nu met 
vaccineren! Een verbandje aanleggen kunnen ze nu echt niet gebruiken dus leg bij 
een familielid een drukverbandje aan op de arm. 
 


