
Scavangerhunt 2018 
 

1. Laat een (inhoudelijke) reactie achter op een oudere blogpost. (2pt per reactie, 
maximaal 10 punten).  

2. Instagram shoutout naar mijn account @zonenmaan (5pt) 
3. Maak een foto van een locatie die met zon, maan of zon en maan te maken heeft. (10pt) 
4. Deel jouw favoriete recensie van mij op social media (5pt) 
5. Maak een foto van je boekige kerstboom (10pt) 
6. Laat een tip-briefje achter in een bibliotheekboek of in een boekwinkel of schrijf een 

buikbandje (15pt) 
7. Zet je favoriete boek op een prominente plek in de boekhandel (5 pt) 
8. Geef een boek aan iemand die het verdiend (30 pt) 
9. Deel je leesplannen voor volgend jaar in een reactie op deze blogpost (5pt) 
10. maak een kerstboom van boeken en deel deze op social media met de hashtag 

#boekenadventskalender (20 pt) 
11. Deel 3 ultieme kerstreads op social media en gebruik de hashtag 

#boekenadventskalender (10 pt) 
12. Welk fictief personage zou ik zijn? Vul in (5 pt) 
13. Maak een fancasting voor je favoriete boek (10 pt) 
14. Maak een bookface (5 pt) 
15. Maak een boekige hanger voor in je kerstboom (5) 
16. Laat een review achter op een item in de Letters & Lights webshop (2 pt, max 10) 
17. Deel je favoriete Letters & Lights item op social media (5 pt) 
18. Wat is de functie van een badeendje? (5 pt) 
19. Fanart tijd! Teken je favoriete OTP (15 pt) 
20. Schrijf een brief aan je favoriete personage (10 pt) 
21. Cosplay een boekig personage (15 pt) 
22.  Maak een playlist van je favoriete boek (1pt per nummer, max 15 pt) 
23. Maak een kaart bij een boek dat een kaart nodig heeft of voeg meerder fandoms samen. 

(15pt) 
24. Maak een recept uit een boek na (10 pt) 
25. Tijd voor een potje Quidditch! Stel je eigen team samen bestaande uit fictieve 

personages. Wie speelt welke positie? (5pt) 
26. Ben jij net als Percy Jackson een halfgod? Wie is je goddelijke ouder? (5pt) 
27. Stuur mij een (digitale) kerstkaart (5pt) 
28. In welk hof uit de ACOTAR reeks zou jij wonen en waarom? (5 pt) 
29. Welke grishapowers heb jij? (5 pt) 
30. Laat een boek vrij in het wild en doe er een leuke kaart bij voor de nieuwe eigenaar (25 

pt) 
 
 
 


