
VOORBEREIDING & KLAARMAKEN VAN DE ESCAPE ROOMS  
 
Versiering 

 Tafel naar buiten 
 Tafelkleed neerleggen 
 Slingers ophangen 
 Bordjes & bekers etc neerzetten 

 
Escaperooms 
** Kamer Liv 
 
Algemeen:  

 Versieren (eerlijk verdelen over 2 escape rooms). 
 Lampen klaarzetten 
 Rolluiken naar beneden 
 Zaklampen klaar leggen voor de deur 
 kamers leeghalen 

 
Opdracht 1 in het bed van Liv: 

 Briefje start ophangen buitenkant bed 
 In het bed het briefje met “Hint = Liv Code = Rafa, Norah, Lotte” 
 Blacklight briefjes ophangen in bed 
 Doosje neerzetten met de blacklight lampjes 
 Maan hier ophangen 

 
(code waar ze achter moeten komen is 478) 
 
Opdracht 2 in een koffer in de kamer: 

 Kleine grijze koffertje bij de verwarming zetten (hier zit het boek in: hoe word ik astronaut met 
uitleg en een velletje papier om over de woorden heen te zetten er zitten ook 2 puzzelstukjes in). 
Koffer gaat open met code 478 
 
Opdracht 3 op het burean van Liv 

 Ijsstokje in het pennenbakje zetten 
 2 puzzelstukjes bij leggen 

 
Opdracht 4 op het bed van Liv 

 Bak met slijm maken 
 Stenen erin doen 
 1 puzzelstukje erbij leggen 

 
Opdracht 5 bij de deur 

 Briefje op de deur plakken  “Maak een zin en draai het om”  
(touwtjes met de kaartjes worden neergelegd op het moment dat ze de escape room in gaan) 
 
 
**Onze slaapkamer 
 
Opdracht 1 la onder het bed  

 Bordjes START plakken op de la. 
 2x Foto van telefoon aan de lattenbodem plakken 
 Briefje met de code: 1990 aan de lattenbodem plakken 
 Foto van het dressoir aan de lattenbodem plakken 
 Spiegel in de la leggen 
 2 puzzelstukjes in de la leggen 



 
Opdracht 2 op het dressoir 

 Telefoon op het dressoir leggen 
 2 puzzelstukjes erbij leggen 
 Speldenkussen neer leggen (zit een briefje op” voor de volgende opdracht) 

 
Opdracht 3 de wasmand 

 ballonnen opblazen met hints erin. Hints zijn dubbel dus 6 ballonnen op blazen 
 3 ballonnen met de hints die dubbel zijn op zolder leggen + 1 lege ballon 
 1 ballon opblazen voor sleutel 

 
Opdracht 4 in de kast achter het bed 

 Het engelse boek, de kluis daar neer zetten. (puzzel + instructie zit erin) 
 1 puzzelstukje erbij leggen 

 
Opdracht 5 op de grond 
Hoeft niks voor klaar gezet te worden. Puzzel maken & code tegen jou zeggen. 
 
Voorbereiding eten 

 Komkommer snijden 
 Tomaatjes in bakje 
 Paprika snijden 
 Wortel snijden 
 Aardbeien klaarzetten 
 Frambozen klaarzetten 
 Watermeloen snijden 
 poedersuiker & stroop klaarzetten 

 
 
 


