www.ans-online.nl

Gebruiken in geval van nood:
Slaat de verveling toe? Mis je je vrienden en draai je al door van die vier muren
om je heen? Speel Quarantaine 88 the CoronANS edition!
De spelregels zijn heel simpel. Voer zo veel mogelijk taken van de lijst uit en deel
alles via foto’s of video’s met je vrienden. Heb jij als eerste zoveel mogelijk
mensen op balkons verzameld? Wie tekent wie het beste na in een veilig
skypegesprek? En wie schrijft het mooiste coronagedicht? Doe er zo lang over
als je wil en met zoveel vrienden als je bij elkaar krijgt. Alles mag, zolang je maar
op 2 meter afstand van elkaar blijft!

1. Mummificeer jezelf met WC-papier
2. Film jezelf zingend onder de douche
3. Krijg zoveel mogelijk karmapunten met 1 corona-jodel
4. Krijg zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd in 1 skypegesprek
5. Maak een apenkooiparkour in je kamer
6. Maak poppetjes met gehamsterde etenswaren
7. Maak een nieuw kapsel
8. Trek een adje vleermuis tegen de muur
9. Lief dagboek...
10. Zing omstebeurt een stukje van een liedje en monteer deze aan elkaar
11. Doe een corona-Titanic: 2 meter afstand
12. Speel een potje patience met jezelf
13. Doe een radslag in de kamer
14. Maak van je bed of bank een apocalypsbunker en ga erin zitten
15. Maak een slinger van nietjes
16. Krijg zo veel mogelijk mensen in hun tuin/op hun balkon voor een
burenfoto
17. Speel online een potje Ik heb nog nooit.
18. Zet met shampoo je haar recht omhoog als een teletubbie
19. Maak een filmtrailer low-budget na
20. Bouw een prachtig huis in de Sims (alle Simsvarianten zijn toegestaan)
21. Maak nieuwe vrienden op chatroulette en deel de verhalen
22. Steun even een eenmanszaakje wat failliet dreigt te gaan
23. Teken elkaar na via skype
24. Schrijf berichtjes in spiegelbeeld op het raam voor
voorbijgangers
25. Open om 10.00 een biertje: collegevrij=vrij
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26. Maak een fluit van een aardappel
27. Hou een kussengevecht. Desnoods alleen
28. Schrijf een (corona)gedicht
29. Hou een WC-rol hoog terwijl je je handen inzeept
30. Bel iemand die je mist
31. Neem een digitaal huisdier
32. Speel samen een potje Call of Duty tegen de rest
33. Verzin een zo origineel mogelijke begroeting zonder elkaars
handen/gezichten aan te raken
34. Maak een puzzel
35. Doe de cinnamon challenge
36. Schrijf drie kaartjes voor eenzame ouderen of opgesloten vrienden
37. Start een online taalcursus
38. Plant zaadjes in een tuin of bloempot
39. Zet allebei een schaakbord klaar en speel een potje door verplaatsingen
online door te geven
40. Neem een vlog op
41. Ga links…. en rechts
42. Loop een catwalk door de kamer
43. Bevriend een kat uit de buurt
44. Jongleer met WC-papier
45. Maak een graffiti-tag
46. Organiseer een supermarkt-bierproeverij voor jou (en je huisgenoten)
47. Bak koekjes
48. Maak met attributen snapchat filters na
49. Maak een astro-tv filmpje
50. Doe mee met een tv-fitnessprogramma
51. Hou een ei-in-lepelrace
52. Maak een tekening voor je moeder
53. Bericht je telefoonbuur (jouw nummer + 1)
54. Speel een potje dammen terwijl je minimaal anderhalve meter afstand
houdt van het dambord
55. Roast je medespelers
56. Vind een pissenbed
57. Reageer serieus op een spam mailtje
58. Maak en tien foto’s lange (Insta)story
59. Speel verstoppertje met je huisgenoten
60. Herbekijk een kinderserie van vroeger
61. Vouw een kraanvogel
62. Maak een Temptation Island verleiderfilmpje van jezelf
63. Maak een maaltijd met precies 5 ingrediënten
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64. Applaudisseer één minuut voor zorgpersoneel zonder op de klok te kijken
65. TikTok
66. Probeer zoveel mogelijk informatie over iemand online te vinden
67. Bedenkt creatieve corona-zinspelingen
68. Maak een wikipediapagina over jezelf
69. Maak een coronaplaylist
70. Zwaai naar drie voorbijgangers
71. Fake vakantiefoto’s
72. Roei de wereld uit met Plague Inc.
73. Maak een Bob Ross
74. Kook allebei hetzelfde gerecht en eet videobellend samen
75. Maak een wandelingetje
76. Trek zoveel mogelijk kledingstukken aan
77. Gooi lieve briefjes bij de buren in de bus
78. Bouw een kaartenhuis
79. Voetbal in een park (afstand!)
80. Speel The Voice na. Voor wie zou jij omdraaien?
81. Knutsel zelf een mondkapje
82. Hou een dance battle met je overbuur
83. Maak een muzieknummer met voorwerpen uit huis
84. De vloer is lava!
85. Complimenteer je medespelers
86. Maak geheimschrift
87. Zing buiten een liedje
88. Blijf leven plz <3

Deel je avonturen op social media met #Quarantaine88 en #coronans en tag:
@ans.online
@AlgemeenNijmeegsStudentenblad
@ANS_Online

Download ook gratis de ANSapp en mis niets van het
studentennieuws in Nijmegen!
Te vinden in de Playstore (ansonline) of via:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ansonline
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