
 

Liefste Joke 

 
Volgens de mythe moest Hercules 12 
zware taken verrichten vooraleer zijn 

zonden werden vergeven. 
Jij krijgt van ons 12 moeilijke 

opdrachten opdat je in het huwelijksbootje 
mag stappen met Glenn! 

 
Veel succes! 

 



 

Opdracht 1:AssepoesterOpdracht 1:AssepoesterOpdracht 1:AssepoesterOpdracht 1:Assepoester 

Je droomprins heb je al, je trouwkleed en -schoenen staan te wachten 
op de dag dat je je ja-woord geeft. Maar zoals de vogeltjes, muisjes 
en andere leuke beestjes van Assepoester gaan we je nog mooier 
maken dan je al bent!  Hou deze versiering de hele avond aan!  

  

Opdracht 2: Hans en GrietjeOpdracht 2: Hans en GrietjeOpdracht 2: Hans en GrietjeOpdracht 2: Hans en Grietje  
Hans en Grietje zoeken de goede weg in het leven en komen dan 
ook uit op zowel slechte als goede gebeurtenissen. Een relatie heeft 
ook ups en downs, vertel eens een mooie herinnering die jij hebt van 
Glenn in de weg naar jullie huwelijk. 

 

Opdracht 3: PinokkioOpdracht 3: PinokkioOpdracht 3: PinokkioOpdracht 3: Pinokkio  
We spelen een spelletje ‘Ik heb nog nooit…’ of ‘Ik heb al eens…’  
Laat de glazen nog eens vullen en niet liegen want je neus zal langer 
worden! 

 

Opdracht 4: DomboOpdracht 4: DomboOpdracht 4: DomboOpdracht 4: Dombo 

Raad ieders favoriete – waardoor ze roze olifantjes zouden zien – 
drankje. Voor ieder juist antwoord krijg je een Djinn-kaart! Bij 
ieder fout antwoord krijgt de ander een Djinn-kaart. 

 



Opdracht 5: De kleine zeemeerminOpdracht 5: De kleine zeemeerminOpdracht 5: De kleine zeemeerminOpdracht 5: De kleine zeemeermin:  
Ariël moest haar stem afstaan om naar haar prins te kunnen 
gaan. Voor deze opdracht mogen we niet praten. Iedereen krijgt een 
woord en moet dit uitbeelden/tekenen/een liedje over neuriën/…  

 

 

Opdracht 6: SneeuwwitjeOpdracht 6: SneeuwwitjeOpdracht 6: SneeuwwitjeOpdracht 6: Sneeuwwitje 

Een huid zo wit als sneeuw, lippen zo rood als bloed en haar zo 
zwart als het ebbenhout: stift je lippen rood, geef 3 vrijgezellen een 
kus en maak er een foto van.  

 

Opdracht 7: Het meisje met de zwavelstokjesOpdracht 7: Het meisje met de zwavelstokjesOpdracht 7: Het meisje met de zwavelstokjesOpdracht 7: Het meisje met de zwavelstokjes  
De persoon rechts van je geeft een voorspelling van hoe je leven met 
Glenn zal zijn.  

 

 

Opdracht 8: De gelaarsde katOpdracht 8: De gelaarsde katOpdracht 8: De gelaarsde katOpdracht 8: De gelaarsde kat  
De Markies van Carabas kreeg door zijn kat (jawel, Puss in boots) 
enkele leuke aanwinsten. Duid 2 dames aan die jou Pussies in boots 
gaan spelen en bij omstaanders volgende tips verzamelen: 
1. 5 excuses om te laat te komen  

2. 5 tips voor een goed huwelijk  
3. 5 tips om hem uit zijn luie zetel te halen 
Ondertussen geniet jij als een koningin van je 
drankje terwijl wij het werk doen! Jij mag kiezen wie de leukste tips heeft 
verzameld, die persoon krijgt een Djinn-kaart. 



Opdracht 9: TarzanOpdracht 9: TarzanOpdracht 9: TarzanOpdracht 9: Tarzan  
Tarzan leerde zichzelf lezen en schrijven door de boekjes die zijn 
overleden ouders hadden meegenomen op hun trip. Wij gaan nu 
kijken of jij je vriendinnen kan herkennen door geblinddoekt aan hun 
gezichten te voelen. Per juist antwoord krijg je Djinn-kaart. 

 

Opdracht 10: HerculesOpdracht 10: HerculesOpdracht 10: HerculesOpdracht 10: Hercules 

1. Ga op de foto met 10 vrijgezellen  

2. Zoek 2 mensen die op de 13de verjaren.    
Als je iemand vindt die op 13 juni verjaart,  
krijg je een Djinn-kaart. 

3. Zoek 2 personen die in juni verjaren. Als je iemand vindt die in juni 
1987 is geboren, krijg je een Djinn-kaart. 

4. Een goede toekomstige echtgenoot moet in staat zijn om een das te 
knopen. Je krijgt van ons een das, probeer deze bij jezelf te knopen. 
Als het je niet lukt, mag je hulp vragen maar hierdoor verlies je een 
Djinn-kaart. 

Opdracht 11: De prinses op de erwtOpdracht 11: De prinses op de erwtOpdracht 11: De prinses op de erwtOpdracht 11: De prinses op de erwt: 
Jij hebt geen erwt onder je matras maar een Glenn in je bed om een slapeloze 
huwelijksnacht te bezorgen. Vraag aan omstaanders voor tips voor de 1ste 
huwelijksnacht. Probeer er 10 te verzamelen. 

 

OpdrOpdrOpdrOpdracht 12: Toy storyacht 12: Toy storyacht 12: Toy storyacht 12: Toy story:  
“You’ve got a friend in me.”  
We maken een rondje: iedereen vertelt een 
stukje over jou waarom je zo’n goede 
vriendin bent voor hun. Jij mag kiezen 
waar we starten. 

 



   

   

   

 

Djinn kaart  Djinn kaart  Djinn kaart  

Djinn kaart  Djinn kaart  Djinn kaart  

Djinn kaart  Djinn kaart  Djinn kaart  


