Brielse jeugd bestormt Escaperoom Moordrecht
Zaterdagavond 20 januari stond er weer een activiteit op het programma voor de jeugd.
Er werd zeer enthousiast op de uitnodiging gereageerd. Met twintig jongelui vertrokken we richting
Moordrecht. Gelukkig hadden we wat ouders bereid gevonden om te rijden.
De escaperoom bevond zich op een industrieterrein. De eigenaar van de escaperoom hoorde ons al
van verre aankomen. Zij was enigszins overdonderd zoveel jongelui bij elkaar te zien, die de
wachtruimte volledig overnamen. Lichte paniek zag je in haar ogen of het haar zou lukken onze
stuiterballen een gezellige avond te bezorgen.
De jongelui hadden inmiddels de snoeppot gevonden. Deze opdracht - zo snel mogelijk de bodem te
bereiken - was niet echt een probleem voor onze jeugd.
Als snel werd de groepsindeling gemaakt. De groep werd in drieën verdeeld, waarbij de samenstelling
om de drie minuten wijzigde. Toen eindelijk de groepen definitief ingedeeld waren begon de eerst
groep aan het avontuur Het verdwenen kasteel van Gouda. Na een introductiefilmpje ging de eerste
groep onder begeleiding van Aafke de escaperoom in met de opdracht binnen 60 minuten de uitgang
te vinden. Als het echt niet lukte kreeg je wat aanwijzingen door middel van een briefje dat onder de
deur werd doorgeschoven.

Klik op de foto voor meer foto’s.
Na een half uur ging de tweede groep beginnen aan de uitdaging The Fourth Dimension.
Dit was een iets andere escaperoom en pas sinds een week in gebruik. Als een soort professoren,
gekleed in een witte jas, ging onze jeugd aan dit avontuur beginnen. Hier kwam het aan op het
oplossen van vraagstukken met behulp van de moderne technologie, bijvoorbeeld het scannen van
zaken. Ook nu ging er begeleiding mee. Sabrina en Ingrid waren dit keer de gelukkige.
Toen was de laatste groep aan de beurt. Deze groep, met Alina als begeleiding, deed ook de
escaperoom Het verdwenen kasteel van Gouda.
Er werd deze avond flink wat gepuzzeld, verbanden gelegd, volop gegild en soms ook gewoon bang
zijn omdat je het gevoel hebt in een donkere kelder te zitten, waar je niet uit kunt.
Zelfs de stoersten onder ons werden wat stiller. Sommigen vroegen zich af wat de opdracht nou
eigenlijk was en anderen gingen rustig in een hoekje de oplossing maken. Heel leuk om te zien hoe
de jongelui reageren in zo’n compleet nieuwe situatie.
Alle drie de groepen hebben het maximale uit de opdracht weten te halen wat betekent dat ze de volle
tijd en soms zelfs wat extra tijd nodig hadden om de uitgang te vinden. We kunnen terugkijken op een
leuke avond, waarop we allemaal weer een ervaring rijker zijn.

Alina en Peter, ook namens de jeugd
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