
Isolatiespel 2 
Deze keer een klassieker: 1 tegen allen! Vervul zoveel mogelijk opdrachten om wederom een KLJ-

après-quarantaine-pakket te winnen. Het bewijs (foto/filmpje/…) stuur je ten laatste tegen 3 mei 

door naar maarten.sluyts@outlook.com . Hij/zij die dan het meeste opdrachten heeft uitgevoerd 

wint! Bij en gelijkstand geldt weer een schiftingsvraag: hoeveel officiële deelnemers had ons vorige 

isolatiespel? (de fotozoektocht)  

1. Stuur ons de activiteiten die je na de quarantaine zeker eens wil doen, minstens 3. 

2. Maak een kampliedje: Je mag een lied kiezen maar je moet de tekst aanpassen naar een 

uniek KLJ Lier Zuid-lied. De beste inzending wordt ons eerste officiële kamplied. 

3. Maak een papieren straaljager en laat deze 5 meter vliegen. 

4. Zoek een oude foto van jezelf ( met of zonder familie), probeer deze zo goed mogelijk na te 

doen. 

5. Bouw een kaartenhuis van 5 verdiepingen hoog. 

6. Met eten mag je normaal niet spelen maar nu wel, sorteer al je eten van klein naar groot (als 

dat geen reden is voor frietjes te eten      ). 

7. Maak je handen zo vuil mogelijk, neem hier een foto van. Daarna handen wassen en nog een 

foto nemen (voor en na foto) . 

8. Verander jezelf en iemand van je gezin van geslacht door je zo goed mogelijk te verkleden. 

9. Maak een tekening van de leiding en van hun favoriete frituurvleesje. 

10. Schrijf een liefdesbrief voor de boom aan de KLJ, Rudy is zijn naam. Als deze niet romantisch 

of lang genoeg is krijg je geen punt. 

11. Verzin een nieuw record voor onze recordboek. 

12. Omdat de carwash niet door mag gaan, moeten we het thuis maar doen. Was je 

auto/tractor/fiets/... Stuur een foto hoe hard je voertuig hierna blinkt.  

13. Verzin een zeer cool danspasje voor de vrije ritmiek, dit mag adhv. een filmpje of duidelijke 

uitleg. 

14. Vang 5 verschillende beestjes die in je huis/tuin zitten. 

15. Ontwerp een affiche voor onze Message party 2021, je mag kiezen hoe/welke 

artieste/datum/… Het moet wel minstens 1 hartje bevatten. 

16. Probeer een wc-rol 5 keer te jongleren (hooghouden) met je voeten. 

17. Drink ondersteboven een glas water. 

18. Doe 30 kledingstukken aan.  

19. Maak een piramide van knuffelberen.  

20. Zoek een goede mop en vertel ze of schrijf ze op. 

21. Neem een foto van de volgende huisnummers: 1, 17, 50 en 100 

22. Teken je lichaamsomtrek op de grond met krijt. 

23. Maak een moeilijke trickshot en film deze. 

24. Bouw van je zetel een fort, het mooiste fort wint een extra punt (dus 2 punten in totaal). 

25. Maak een puzzel van minstens 101 stukjes. 

26. Zorg voor een nieuwe KLJ’er. Zoek een leuk dier/plant/voorwerp/… Doe het een KLJ trui of T-

shirt en sjaaltje aan en trek hier een foto van. 

27. Schrijf een papier vol met een stylo zodat er geen wit meer te zien is. 

28. Spot een tractor op het veld en roep hier heel luid naar: TREKKEEEUR!!!  

29. Maak een toren met wc-rollen groter dan jezelf. 

30. Geef jezelf een toffe KLJ-tattoo met het KLJ-logo in verwerkt. 
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