
Vakantie Bijbel Week Ermelo ‘22 

‘Alles andersom puzzel’ 
 
We sluiten op donderdag 18 augustus de Vakantie Bijbel Week af met het ‘Alles andersomspel’ in het 
centrum van Ermelo. Alles andersom is een geweldig spel waarbij je goed moet samenwerken en 
nadenken. Dit wordt onder andere digitaal gedaan. In ieder groepje/gezin moet er dus minimaal 1 
telefoon zijn.  
 
Wat is er nodig? 

• Vorm met je gezin of vrienden een groepje en speel het spel tussen 10.00 en 12.00 uur 

• Per groepje is er een smartphone met internet nodig. In de stationsstraat is ook gratis WIFI. 

• Print thuis dit opdrachten formulier uit of kom er één ophalen bij de Oase. 

• Een pen  

• En natuurlijk, verkleed je met ‘iets’ andersom! 
 

Speluitleg 

• In het dorp (stationsstraat), van Torino tot de Hema zijn 15 opdrachten verspreid. 

• Bij een goed uitgevoerde opdracht krijg je een letter. Laat de uitvoering van sommige opdrachten 
zien aan één van de 10 vrijwilligers die rondlopen en herkenbaar zijn aan hun rode VBW T-shirt. 

• Is de opdracht niet goed uitgevoerd? Dan ook geen letter, maar overdoen mag altijd! 

• Aan het eind kan je van al deze letters een raadsel maken.  

• Als je de oplossing van het raadsel weet, kom dan naar de Oase, daar ligt een cadeautje voor je 
klaar. 

• Er wordt bij opdracht 15 gevraagd om een groepsfoto te mailen, deze foto laten we zondag zien 
in de kerken. Als je dit liever niet wilt laat het ons dan weten in het mailtje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vakantie Bijbel Week Ermelo ‘22 

Opdrachten ‘Alles andersom’  
 

Nr. Opdracht Letter  

1. Film een polonaise andersom   

2. Stoepkrijt je namen andersom en maak een foto   

3. Hinkel van 10 naar 1  

4. Draai een kleed om als je met je team hierop staat   

5. Wasknijper rally  

6. Je vindt ergens een QR code, scan deze en raad de 
liedjes 

 

7. Zoek de overeenkomsten  

8. Flesjepoepen!  

9. Kun je raden wat hier staat in spiegelbeeld?  

10. Doe de handstand  

11. Wat heeft die andersom aan?  

12. Wat is er andersom in de omgeving?  

13. Stoelendans maar dan andersom  

14. Beantwoord de vragen  

15. Stuur een grappige groepsfoto naar het emailadres: 
puzzel@vakantiebijbelweekermelo.nl, je krijgt een 
antwoord mail met je letter 

 

 
De opdrachten kan je laten controleren bij iemand van de spelleiding 

die rondlopen in de stationsstraat. 
 

 

Maak van de letters een raadsel en los het raadsel op: 

 

...3x …. eet .. … … 


