
DRAAIBOEK FEESTJE 
 
14.00 
Start feestje 
 
14.15- 14.45  
Cadeautjes verstoppen, zoeken en uitpakken 
 
14.45-15.15 
Wafels versieren 

 Wafels op tafel 
 Scherpe messen op tafel (om raket vorm mee te maken) 
 Bakje met besjes op tafel 
 Bakje met Aardbeien op tafel 
 Versierspul op tafel 
 Slagroom op tafel 
 Marsepein/fondant op tafel 

 
15.15 – 15.30 
Uitleg escape room 
 
15.30 – 15.45 
Eerst ronde escape rooms – jij in onze kamer en ik in Liv haar kamer 
 
15.45 – 16.15 
Knutselen: 1 blijft bij knutselen, de ander gaat de escape rooms weer in orde maken.  

 Knutsel pakketjes halen en klaarzetten op tafel 
 Chips erbij 
 Drinken inschenken 

 
Escaperooms: escape rooms weer goed maken. 
 
Opdracht 1 in het bed van Liv: 

 In het bed het briefje met “Hint = Fajen Code = Fenne, Lauren, Noa” 
 Blacklight briefjes ophangen in bed 
 Doosje checken met blacklight lampjes 

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

 Kleine grijze koffertje bij de verwarming zetten. Boek erin doen + papier met uitleg en een velletje 
papier om over de woorden heen te zetten. 

2 puzzelstukjes erin doen. 
 
Opdracht 3 op het burean van Liv 

 Ijsstokje in het pennenbakje zetten 
 2 puzzelstukjes bij leggen 

 
Opdracht 4 op het bed van Liv 

 Stenen terug in slijm doen 
 1 puzzelstukje erbij leggen 

 
Opdracht 5 bij de deur 

 Touwtjes met de kaartjes pakken voor de volgende ronde. 
 



 
**Onze slaapkamer 
 
Opdracht 1 la onder het bed  

 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 van boven in de wasmand doen 
 1 ballon opblazen voor sleutel 

 
Opdracht 4 in de kast achter het bed 

 Het Engelse boek, de kluis daar neer zetten en puzzel + instructie erin doen. 
 1 puzzelstukje erbij leggen 

 
16.15 – 16.45 
Tweede ronde escape rooms 
 
16.45 – 17.00 
Ik: Puzzel maken met de kids 
 
Jij:  

 Koffer met raket boven halen.  
 Koeltas met ijsjes en veel koelelementen meenemen 
 Plakband meenemen (ligt bij de koffer) 
 3 rakketten meenemen die je onderweg moet opplakken op lantaarnpalen (liggen ook bij de 

koffer) 
  Stoepkrijt mee om de route aan te geven (links of recht de seisweg in) 

 
17.00 – 17.15 

 Oven aanzetten om voor te verwarmen 
Naar Hoogerzael 
 
17.15 – 17.45 
De één: Spelen in hoogerzael 
De ander: eten klaarmaken 
 

 Aardappelfrietjes in de oven 
 mini pizza’s in de oven 
 2 pakjes met snacks in de oven 
 Pannenkoeken bakken en in vieren snijden 
 Alle rauwkost en fruit etc op tafel zetten 
 Nieuw borden op tafel (van onszelf hoeft geen ruimte te zijn) 

 
 
18.00 – 19.00 
Eten 


