12 of 13 december

15 of 16 december

Jaah…..kerst komt in zicht.
Ga op ‘jacht ’naar een mooie
kerstboom.
Ren van het ene bos naar de andere
en maak een mooie selfie met een
boompje. 3 of 4 december

Schrijf een kerstkaart aan iemand die
een hartverwarmende kerstwens kan
gebruiken. Trek je hardloopschoenen
aan en bezorg de kaart of ren naar
de brievenbus. Maak als bewijs er
een mooie foto van.

Aftelkalender
LVG

Rondje veld/ kloosterbos met als
tussenstop het huis van ‘onze Sint’
Hij die altijd geeft, wordt 28

18 of 19 december

Lichtjesroute: Loop een rondje
langs de versierde huizen.
Maak een foto van de mooiste
kerstverlichting die je ziet. Met
natuurlijk als bewijs je zelf
erbij op.

De levende kerststal
moet bij elkaar
worden gebracht.
Helpen jullie mee om
verschillende
mensen en dieren te
traceren? Met wie
zou jij graag samen
in de kerststal willen
zitten maak een
gezellige foto
samen.

De kerstboom is versierd de
lampjes branden hoe mooi maak
jij je zelf met kerst? Maak een
selfie van jouw mooiste originele
kerstkleding.

22 of 23december
Voor de meesten een
rustdag voor de
fanatiekelingen een
bonusopdracht.

28 of 29 december
Alle kerstkransen en
kalkoen moet weer
afgetraind worden:

doe een actieve warming up
Ren naar je ouders /
schoonouders /
kennissen of wie dan
ook om daar (na een
opfrisbeurt) samen Kerst
te vieren. Graag een
foto in een romantische
Kerstsfeer.

wat is jouw ultieme oefening
laat ons verbazen maak er
een fitness foto van

31 december
De laatste ‘oude’ dag en ook de
deadline van onze Aftelkalender.

30 december
En al druk met alle opdrachten?
Je moet er minstens drie van
uitvoeren. Je mag het alleen doen
of een groep samen met jouw
loopmaatjes. Stuur de leukste
foto’s naar:
marianneottink@gmail.com

1

20 en 21
december

19 of 20 december

Een speciaal delegatie gaat zich
buigen over de inzendingen en zal
de beste mooiste en origineelste
foto’s van een groep of persoon
selecteren voor een prijs.
Wie of Welke Groep zal dat
worden ???
SUCCES
Activiteiten commissie
App en Marianne

