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Zo begint het verhaal op donderdag 22 oktober 2020. Een

spannend avontuur, waarbij je door samen te werken kan

ontsnappen uit de mysterieuze badkamer van Iris! 

Gedurende 1 uur krijg je samen met de andere aanwezigen in

jouw sessie de kans om puzzels op te lossen en stap voor stap

je een weg te banen uit deze digitale nachtmerrie. We doen

hiervoor een beroep op jullie verbeelding: het volledige spel

verloopt mondeling door middel van vraag en antwoord.

Jullie moderators van dienst zijn onze bestuursleden, die zich

die avond volledig zullen inleven in hun rol. Door samen te

werken en hen de juiste vragen te stellen, kunnen jullie het

spel hopelijk op tijd uitspelen. 

Per sessie kunnen er maximum 6 personen deelnemen. Jullie

kunnen zich samen inschrijven, of bij jullie inschrijving

aangeven dat jullie graag met bepaalde confraters willen

deelnemen.

DIGITALE ESCAPEROOM
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Je leert een knappe dame Iris kennen. Wanneer ze je vraagt om eens een avond
samen ene (of meerdere) te gaan drinken, ben je snel overtuigd. Aan het einde van
een gezellige avond beslis je om met haar mee te gaan naar haar appartement. In
het appartement zijn nergens persoonlijke spullen te bespeuren en je voelt je
ongemakkelijk. Je verontschuldigt je en gaat naar haar badkamer. Net wanneer je uit
de badkamer wil gaan om haar te vertellen dat je zal vertrekken, hoor je een zachte
klik van het deurslot. Aan de andere kant van deur weerklinkt een vuil lachje, en hoor
je Iris zeggen: “Binnenkort”. Haar voetstappen verwijderen zich van de deur...
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Deze activiteit
toevoegen

 aan uw agenda

Opnieuw gaat het om een volledig kosteloze activiteit, die wij

aanbieden om de coronacrisis op een veilige manier

aangenamer te maken.

Jullie moeten zich enkel in jullie gedachten verplaatsen naar

de digitale escaperoom. Dit kan in alle comfort met een glas

wijn in de woonkamer (of zelfs vanop een strandstoel in een

zwemshort).

Bovendien hebben jullie niks bijzonders nodig om te kunnen

deelnemen - enkel maar een laptop, pc/tablet met webcam en

een microfoon, uiteraard gecombineerd met een stabiele

internetverbinding. Daarnaast is het verstandig om wat

kladpapier en een balpen bij de hand te hebben, zodat jullie

aantekeningen kunnen maken van de escaperoom en de

objecten die zich daarin bevinden. 

Schrik dat je de stelling van Pythagoras niet meer kent? Geen

zorgen! Hoewel de meesten onder jullie ongetwijfeld

vertrouwd zijn met allerhande wiskundige vergelijkingen,

hebben we ervoor gekozen om de activiteit toegankelijk te

maken voor iedereen. Indien de nood dan toch hoog zou zijn,

kunnen jullie vanzelfsprekend ook een hulplijn inschakelen in

de vorm van een klassieke rekenmachine.

Inschrijven kan per e-mail (c.vermeulen.advocaat@gmail.com)

t.e.m.  maandag 19 oktober e.k. met vermelding van het uur

waarop u wil deelnemen, het e-mailadres waarop u de link

naar de onlinesessie wil ontvangen én de verduidelijking of u

met bepaalde confraters wil samenspelen. Indien u deze

uitnodiging leest op uw laptop/smartphone, kunt u

automatisch een inschrijvingsmail maken door te klikken op

onderstaande knoppen.

om hoe laat u wil ontsnappen
(19u of 20u)
het e-mailadres waarop u de link
voor de onlinesessie wil
ontvangen
of u met bepaalde confraters wil
samenspelen

WIE:
Advocaten

WAT:
Onlinesessie van ± 1u speelplezier
gepresenteerd door onze
bestuursleden

WAAR:
Op een plaats naar keuze (enkel een
laptop, pc of tablet en stabiele
internetverbinding nodig)

WANNEER:
Donderdag 22 oktober 2020
Om 19u of om 20u

PRIJS:
Gratis

INSCHRIJVEN:
Mailen naar
c.vermeulen.advocaat@gmail.com
met verduidelijking:
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SAMENGEVAT

Inschrijven voor
een sessie om
19u (per e-mail)

Inschrijven voor
een sessie om
20u (per e-mail)
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