50 dagen
vieren!

Organiseer een leuke avond 50 da
gen voor het kamp of
weekend begint. Je kan de afspeelli
jst uit opdracht ‘afspeellijst’
alvast eens uittesten!

Leidingsvis

Zorg samen voor jullie vis, geef hem
elke week door aan een
medebestuurslid.

Bucketlist

Maak samen een bucketlist: naar wa
t kijk je uit als corona
gedaan is? Wat willen jullie graag sa
men doen?

Geocache

Stippel samen een wandeling uit, elk
e leiding verstopt ergens
een geocache, alle andere leiding
moet bij elke cache passeren en zijn eigen naam achterlaten.

Verover
je dorp

Verover het dorp door in elke straa
t een zelfgemaakt KLJ-vlaggetje te hangen of door het KLJ-logo
te krijten voor het huis
van elk lid of in elke straat van het do
rp.
ing. Je geeft het hoedje aan
Geef een hoedje door onder de leid
t geven. Tijdens de vergaeen leiding die je een compliment wil je het compliment.
hoed
dering ontvangt de leiding met het

Doorgeefhoedje
tot aan de kampplaats. Hou
Wandel de afstand van jullie lokaal
is leuden bij via Strava. Samen wandelen
LokaalKamp- de gewandeldehoafsutan
elk moment aan de maatregelen!
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Check je
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t. Welke schijf willen
Maak samen een kamp-afspeellijs
zeker in de playlist?

we

lid stuurt nominaties in.
Kies Oscarcategorieën. Elk bestuurs
uitreiking stemmen de
De jury selecteert finalisten en op de
bestuursleden voor de winnaar.
sjaaltje naar een bepaald
Quiz: iedereen stuurt een foto van zijn beste herinneringen
je de
bestuurslid, tijdens een quizje haal
boven.

Spreek een dag af waarop iedereen
WAP (worst,
appelmoes en patatten) eet. Tip: ko
m online samen of deel
een foto in je leidings-chat.
Hang een leidingsbrievenbus aan
het lokaal. Leden en
medeleiding kunnen complimenten
in de brievenbus steken voor alle leiding.
Doe iets aardigs of liefs voor een me
deleiding. Breng
bijvoorbeeld eens een taartje of ne
em een bestuurstaakje
over.
Wie is wie? Stel de leiding voor op so

cial media.

Wie zoekt, die vindt! Verstop een vo
orwerp of lekkernij (bv,
paaseieren, chips, leuke gadget,…
) in de tuin van je medeleiding.

