Bucketlist
Marsdijk
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leuke, spannende,
vieze en coole dingen
om samen te doen

HALLO!
Mijn naam is Maarten
Marsdijk en ik ben een
ontdekkingsreiziger!

Door de jaren heen heb ik stad en
land afgereisd en de vetste dingen
meegemaakt! Van mijn vriendin
Lisa Loon kreeg ik te horen dat ik
heel snel Marsdijk moet ontdekken.
Maar Marsdijk is te groot om alleen
te doen. Ga jij met mij mee op
ontdekkingsreis en help je mij om
alle challenges dit jaar te voltooien?
Let’s go!

1

Schiet met een bal
drie keer op de lat
bij Achilles.

start & go!

Heb jij ee
n activite
it gedaan
Vink het
?
dan aan!

3

Ik doe vaak een heitje
voor een karweitje.
Kijk bij jou in de buurt
voor wie jij dat ook
kunt doen!

2

Ren zo snel mogelijk
drie keer om een
boom.

Ik houd heel erg van
buiten spelen. Doe dit
dus ook! Glij van elk
toestel in het Anne
Frank park.

5

6

4

Ren een rondje
om het Anne
Frank park.

Ik houd Marsdijk graag
schoon. Jij ook? zoek twee
stukken afval in de wijk.
Ruim het op in de prullenbak.
Bonuspunt:

Gooi vanaf 5 meter afstand
van de prullenbak in één keer
raak!

Zoek een basket en
gooi de bal er in,
zonder de ring van
de basket te raken.

9

7

8

Zoek een voetbalveldje en speel
een wedstrijdje. Degene die als
eerste vijf goals maakt wint en
krijgt een punt!

vind elke basisschool uit
de buurt. Overwin hier het
klimrek.
TIP!

Het gaat om de
volgende scholen:
• De Marskramer
• De Driesprong
• De Borg
• De Heksenketel

10
Bedenk zelf een
nieuw creatief spel
die je in de wijk kunt
spelen en deel dit
via social media.

13

Mijn favoriete spel is ping
pong! Zoek een ping pong
tafel en speel daar rond
de tafel met een bal.

11

Gebruik daarbij
#maartenmarsdijk, zodat ik
je spel terug kan vinden!

Zorg dat je met vijf
onbekende mensen een
sport of een spel doet.

Druk tien keer
op ergens in
het gras bij het
Herepad.

12

Vraag aan vijf mensen
hoe hun dag is.

14

15 16
Fiets een rondje
om heel Marsdijk.

Dribbel met
een bal een
rondje om
het Anne Frank
park.

Houd een
watergevecht bij
Amarilstoep.

Speel
flessenvoetbal
met een groepje.

17 18
19 20

Ga een half uur
vissen in de wijk
Stijgermesschen.

Ga eens buitenspelen
waar je normaal
gesproken nooit
speelt in Marsdijk.

Dit spel heb ik zelf bedacht;
omgekeerd verstoppertje!
Doe je mee?
Uitleg:

Twee personen verstoppen zich
en de rest van de groep gaat
zoeken. Als je diegene vindt, ga
je bij hem of haar zitten tot er
één iemand over blijft. Diegene
heeft dan verloren.

22

21

Ga naar een school
waar jij niet op zit en
doe hier een spelletje
op het plein.

23

24
Doe drie keer
een squat bij het
Manninghof.

Ga naar een bankje en eet
twee stukken fruit per
persoon. Begroet iedereen
die langsloopt. Misschien
kom je mij nog wel tegen!

25

Spring vijf keer
op een bank en er
weer af.

Yes!

We zijn goed bezig!
Is het je al gelukt
om veel opdrachten
te doen?

Ik ben ook druk bezig
zoveel mogelijk opdrachten te
voltooien samen met Lisa Loon.
Ik hoop dat we samen straks
alles hebben gedaan. Dan zijn
we echte kenners over de buurt.
Zo kunnen we iedereen dingen
vertellen over Marsdijk! Succes
en we zien elkaar snel!

26

29

Houd een bal vijf
keer hoog op een
voetbalveld bij
Achilles.

Doe drie keer een
jumping jack bij de
Parelstoep.

28

27

Ga op drie locaties in
Marsdijk tien seconden
planken en daag andere
mensen uit.

Ga tien seconden in een
zithouding tegen de muur
zitten bij Blikbree.

30

Ga naar het
Enkeerdpad en trek
een sprintje. Schrijf
hier je snelste tijd op:

31

Doe een dansje ergens
in Marsdijk, maak er een
filmpje van en deel deze
op Instagram (of laat je
ouders dit doen).
Tag @mijnbuurtassen1,
of stuur het filmpje in
een DM naar dit account.

Film een zelfverzonnen
challenge en leg deze
op beeld uit aan mij.
Ik deel je filmpje graag!
Mail je filmpje naar
info@mijnbuurtassen.nl

32
Speel de Vloer is lava
in de Gansmesschen.
Vloer is lava betekent
eigenlijk voetje van de vloer.
Je mag overal op klimmen,
zolang je de vloer niet raakt.
Raak je de vloer wel, dan
ben je af.

Zoek de kinderboerderij
in de buurt en zoek
online leuke weetjes
over de dieren die je ziet.

34

33

Hinkel door de
hele Koraalstoep.

35

Ga naar VV Leo loon
en schiet de bal daar
op de paal vanaf 16
meter.

37

Ga koprollen naast het
veldje bij AVO en kijk hoeveel
rollen je nodig hebt om naar
de overkant te komen.

36

38

Zoek de speeltuin in
Loon en speel daar.

39

Pak samen met een
vriend of vriendin een
flesje water en doe een
wedstrijd wie het flesje
het snelst leeg heeft.

Verzin een hinkel spel
en speel die in het
Anne Frank park.

40

41

Zoek drie kinderen uit
de buurt en ga een potje
basketballen waar je
dat normaal niet doet.

42

Pak een stoepkrijt en
ga op de stoep een spel
tekenen om te spelen.

Verzin een nieuwe
truc met een
voetbal aan de
Tymanshof.

43
44 45

Trap een voetbal
zo hoog mogelijk en
vang hem uit de lucht.
Lukt je dit drie keer
achter elkaar? Dan heb
je een punt!

Ga naar de
Kleuvenstee en
geef een boks aan
een voorbijganger.

46 47
Druk tien
keer op bij de
Robijnstoep.

48
Bedenk zelf
een sportieve
opdracht en mail
deze naar info@
mijnbuurtassen.nl

Ga naar
Muddegoorn
en doe een
handstand.

Lisa Loon en ik houden
heel veel van padden
stoelen zoeken. Zoek
samen met een maatje
naar paddenstoelen en
kijk welke het is
op internet.

49

50
51
Doe met een
vriend of vriendin
een bottle flip
challenge.

De beheerder van het Buurt
Inloop Centrum is een
vriend van mij! Ga naar het
BIC en daag mij via hem uit
voor een potje FIFA.

Ga naar de
roeiclub en doe
een proefles.
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Yes!
Het is ons
gelukt!
We hebben Marsdijk helemaal
ontdekt en kennen nu alle plekjes.
Nu ben je echt een Marsdijk
kenner!

info@mijnbuurtassen.nl
www.mijnbuurtassen.nl
mijnbuurtassen1
mijnbuurtassen

