Inhoud Escape rooms
KAMER LIV
1.
Onzichtbare inkt
In het bed van Liv hangen briefjes. Er liggen ook blacklight lampjes bij.
Op elk briefje staat een naam en een cijfer of een hint.
Er hangt ook een briefje met wat je kan lezen zonder blacklight en daar staat op
“Hint = Liv
Code = Rafa, Norah, Lotte”
“Hint = Fajen
Code = Fenne, Lauren, Noa”
Code = 478
Liv = koffer
Rafa: 4
Norah 7
Lotte 8
Fajen = koffer
Fenne: 4
Lauren 7
Noa 8
2.
Hoe word ik astronaut
In de koffer zit het boek “hoe word ik astronaut” Op het deksel staat: ga naar pagina
… en leg dit blaadje erop met de rode streep van boven en zodat je de streep kan
zien. Wat staat er?
“Ga naar de tafel”
Er liggen ook 2 puzzelstukjes in de koffer.
3.
Puzzel op ijs stokjes
Op het bureau staan er ijstokjes. Ze hebben allemaal een nummer. Als je ze op
nummer legt dan komt er een zin te staan.
Er liggen ook 2 puzzelstukjes

Er staat:
“De aliens hebben hun neus gesnoten. Getver! Het snot ligt op het bed. Kunnen jullie
er allemaal 1 ding uit halen?”
4 Alien snot met stenen: op het bed van Liv.
Touw
Deur
Trek
Code
5.
Touwtjes onder de deur
Er hangt een briefje op de deur. Maak een zin en draai om.
Touw 1 = laat =4
Touw 2 = ons = 3
Touw 3 = hier = 4
Touw 4 = uit = 3
Code om eruit te komen in de 4343
ONZE KAMER:
1.
START La met spiegel
Op de la staat START. Als de la open gaat ligt er een spiegel. Met de spiegel moeten
ze kijken wat erboven geplakt zit.
⁃
Plaatje van een telefoon
⁃
Code: 1990
⁃
De plek waar die ligt: het dressoir
⁃
Plaatje van de foto app.
Iedereen mag kijken en moet 1 plaatje onthouden.
In de la ligt een deel van de puzzel.
2.
Telefoon
Telefoon ligt op het dressoir. In de telefoon die ontgrendeld wordt met code 1990
staat een foto van de wasmand en er ligt een blikje met naalden naast de telefoon. Er
ligt een briefje bij de naalden: dit heb je nodig voor de volgende opdracht.
Hier liggen ook 2 stukjes van de eind puzzel.

3.
Wasmand met ballonnen
In de wasmand zitten 4 ballonnen. Iedereen mag er 1 kapot prikken (als ze durven)
In 3 ballonnen zit een briefje en in 1 een sleutel.
Ballon 1: sleutel
Ballon 2: blauw briefje met het woord blauw
Ballon 3: plaatje van een boek met het woord boek
Ballon 4: “Engels”
4.
English dictionary wat een kluis is
Staat in de kast achter het bed.
Ligt een puzzelstukje bij van de eindpuzzel.
5. Puzzel
In de kluis zit een puzzel. Puzzel moet andersom gemaakt worden. En een briefje:
“maak de puzzel met de achterkant voor”.
Op de puzzel staat: de code om uit de kamer te komen is: 8324
Zeg dit tegen Denny.
Algemeen:
Puzzel stukjes foto van Hoogerzael door kamer verspreid. Puzzel maken ze allebei de
escaperooms hebben gedaan.
Op Hoogerzael een koffer met raket en cijfercode. 456 Code krijgen ze onderweg
naar Hoogerzael. 3 raketten onderweg plakken met een cijfer.

