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Crazy 88
Ga in een groepje van maximaal 5 personen met jullie telefoon en fiets door Krimpen om
zoveel mogelijk punten te verzamelen. Maak van de uitgevoerde opdrachten een foto waar
je met een post-it op staat, denk creatief. Op de post-it schrijf je het nummer van de
opdracht. Sommige opdrachten kan je ook tegelijk doen. Als je de opdrachten alleen uitvoert
en je komt een groepsopdracht tegen in de lijst, dan kan je de opdracht met andere mensen uit
jouw omgeving doen. Deel jouw resultaten voor 30 augustus door te mailen naar
duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl en maak kans op een toffe prijs. Veel
succes!
Ga op avontuur in Krimpen aan den IJssel

1. Start bij de Tuyter (10 punten)
2. Zoek zoveel mogelijk verschillende plaatsnaamborden van Krimpen aan den IJssel (25 punten per bord)
3. Sta op de Algerabrug (20 punten)
4. Fiets langs de Hollandsche IJssel (20 punten)
5. Kijk naar de haven (10 punten)
6. Spring in het Zwaneneiland (10 punten)
7. Zoek het Groene Hart (10 punten)
8. Houd de stormvloedkering tegen (10 punten)
9. Lig onder het kunstwerk de Wolkenhemel (20 punten)
10. Vang het beeld van de Vallende Ruiter op (20 punten)
11. Ga in het kunstwerk Samenspel staan (20 punten)
12. Sta onder de paraplu van het standbeeld Alice in Krimpenland (20 punten)
13. Kijk naar een gemaal (25 punten)
14. Wacht op de waterbus (20 punten)
15. Zoek de ingang van het Gezondheidscentrum (20 punten)
16. Aai een dier bij de kinderboerderij (20 punten)
17. Neem een kijkje bij het Streekmuseum Krimpenerwaard (20 punten)
18. Wijs naar de vlag van Krimpen aan den IJssel (50 punten)
19. Ga bij de Crimpenhof naar binnen (10 punten)
20. Ga van de glijbaan in het Middenweteringpark (15 punten)
21. Bezoek De Korf (10 punten)
22. Zoek een geboren en getogen Krimpenaar (50 punten)
23. Lach naar een kleine Krimpenaar (50 punten)

Ga op zoek naar duurzame maatregelen
24. Geef water aan een geveltuintje (100 punten)
25. Vind een dak met zonnepanelen (5 punten per dak)
26. Zet een windmolen op de foto (20 punten)
27. Sta op waterdoorlatende parkeervakken (50 punten)
28. Maak een stukje grond rondom een boom netjes (50 punten)
29. Kijk naar een groen dak (een dak met plantjes) (100 punten)
30. Pluk je eigen groente of fruit (100 punten)
31. Koop iets tweedehands (100 punten)
32. Ruil een post-it voor iets groters, ruil wat je hebt gekregen voor weer iets groters, etc. (25 punten per ruil)
33. Vind een regenton (50 punten)
34. Ga naar het Grondstoffencentrum (50 punten)

35. Kijk hoe hoog het water van de Hollandsche IJssel staat (50 punten)
36. Ruim een stukje afval op (50 punten)
37. Scheid je afval (50 punten)
38. Vind een laadpaal van een elektrische auto (50 punten)
39. Zoek de snellader van een elektrische auto (75 punten)

Wees creatief en leef je uit
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Maak een groepsfoto (30 punten)
Eet een ijsje (15 punten)
Aai een koe (10 punten)
Stap bijna in een koeienvlaai (10 punten)
Aai een schaap (10 punten)
Aai een geit (10 punten)
Zit in een winkelwagen (15 punten)
Sta bij een fontein (20 punten)
Maak een foto van een insect (20 punten)
Eet een appel (20 punten)
Ga bowlen (100 punten)
Kook een vegetarisch gerecht (50 punten)
Knutsel iets van karton (25 punten)
Help een marktkoopman (50 punten)
Klim in een boom (50 punten)
Maak een zandkasteeltje (50 punten)
Knip een lintje door (20 punten)
Lak je nagels blauw (20 punten)
Laat een tekst achter in een grasveld of op een zandvlakte (20 punten)
Leg een hinkelpad aan op straat (20 punten)
Maak een foto van een vliegtuig (10 punten)
Maak een fotoserie van minimaal 5 foto’s met alle teamleden in verschillende posities (50 punten)
Maak een madeliefjesketting (10 punten)
Maak een mummie (20 punten)
Maak een piramide (25 punten)
Maak bij zoveel mogelijk personen uit je groepje een gek kapsel (50 punten per persoon)
Verkleed je (50 punten)
Zoek blaadjes van 10 verschillende bomen (50 punten)
Neem een hapje van een citroen (50 punten)
Maak een foto bij school (20 punten)
Ga naar een strandje (20 punten)
Hang op kop aan een klimrek (25 punten)
Schrijf een compliment op een post-it en plak deze bij iemand op de deur of het raam (50 punten)
Maak een stoepkrijttekening (50 punten)
Ga van klein naar groot staan (20 punten)
Vind blauwe veters (25 punten)
Voer een vogel (50 punten)
Maak je eigen waterijsjes (75 punten)
Laat een hond uit (100 punten)
Maak een foto met een zonnebril (25 punten)

Om af te sluiten nog een paar om te filmen
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Houd 10 keer een wc-rol hoog (100 punten)
Doe een dansje voor Sportzaal de Populier (75 punten)
Maak een koprol door het gras (100 punten)
Bedenk een yel (75 punten)
Maak een radslag langs de IJssel (100 punten)
Gooi zonder onderbreking en zonder hem te laten vallen een bal 88 keer over (100 punten)
Zing het Wilhelmus op het Raadhuisplein (150 punten)
Zeg 88 keer Klimaatneutraal en gezond Krimpen (150 punten)
Draai achter elkaar 88 rondjes (150 punten)

