Lierke Plezierke
Escaperoom en Stadsbezoek
16 november 2019
Raadsels en puzzels, waar horen ze beter
thuis dan in het klaslokaal? Bij dit lokaal
valt de deur echter achter je dicht. Samen is
het zoeken en puzzelen om binnen de 60
minuten te kunnen ontsnappen. Wordt het
een overwinning met onderscheiding of een
zware buis om mee naar huis te nemen?
Bij voldoende interesse openen we ook
nog een tweede en een derde kamer. In
de tweede kamer trekken we naar Circus
Lispero waar we op zoek gaan naar de
neus van clown Rocky. Kunnen we die
tijdig terugvinden zodat de ster van de
avond op tijd in zijn piste kan staan?

Of belanden jullie in kamer 3 in een heus maffia
casino waar
jullie
spitsvondigheid
en
handigheid getest worden om binnen het uur
de bom te ontmantelen.
Voor
ieders
veiligheid
is
er
steeds
cameratoezicht in de kamer en de mogelijkheid om in nood de kamer te
verlaten.
Na ons puzzelavontuur neemt Hilde ons mee langs de mooiste plekjes in
Lier. Van de Grote Markt, langs de Zimmertoren, over het Begijnhof, Hilde
weet ons er alles over te vertellen. Uiteraard mag ook een proevertje van
de Lierse specialiteit niet ontbreken.

Wil je enkel deelnemen aan de stadswandeling, zonder escaperoom dan
kan dat voor deze gelegenheid ook.
Vrijblijvend sluiten we de avond af met een bezoek aan restaurant
Rosario. Wie daarna nog graag van het uitgaansleven in Lier wil proeven
kan voor de gelegenheid ook terecht op de jaarlijkse Novemberfoor.

Hoe ziet de planning eruit ?
Officieel programma:
14.30u – 14.45u : Verwelkoming deelnemers Escaperoom
14.45u – 15.00u : Uitleg en klaarmaken escaperoom
15.00u – 16.00u : Escaperoom (je speelt 1 kamer)
16.00u – 16.15u : Verwelkoming deelnemers Stadswandeling
16.15u – 18.15u : Stadswandeling met gids
Vrijblijvend aanvullend programma:
18.30u – 21.30u : avondmaal in restaurant Rosario
21.30u - ??? u : bezoek aan Novemberfoor

Hoe spreken we af ?
Zaterdag 16 november 2019
Wie deelneemt aan de escaperoom verzamelt om 14.30u
aan de inkom van de escaperoom : Lisperstraat 3, 2500 Lier
Wie deelneemt aan de stadswandeling verzamelt om 16.15u
aan de trappen van het stadhuis : Grote markt 58, 2500 Lier

Wat breng ik allemaal mee ?
Voor de escaperoom : heel veel zin om te ontsnappen 
Voor de stadswandeling : regenkledij indien slecht weer + fluohesje zodat je
goed zichtbaar bent in het donker

Wat gaat me dit kosten ?
Deelname escaperoom : leden 20 € - niet-leden 22 €
Stadswandeling met gids (incl. proevertje) : leden 2 € - niet leden 3 €
Restaurant Rosario : je kiest à la carte op de dag zelf

Hoe schrijf ik me in ?
Bezorg ons ten laatste op 2 november 2019 (9 november 2019 voor wie
NIET deelneemt aan de escaperoom) het door jou verschuldigde bedrag
op rekeningnummer “BE65 3631 1331 1396 (BIC BBRUBEBB) ”, op naam
van “Soltero”, met vermelding “ACT/escaperoom: ja of nee
/stadswandeling: ja of nee/resto: ja of nee/GSM-nummer ".
Belangrijk : bij annulatie na de uiterste inschrijvingsdatum wordt enkel
het recupereerbare inschrijvingsgeld na aftrek van reeds gemaakte
kosten terugbetaald.
Tip : Wees er snel bij want de escaperoom heeft een maximum aantal
inschrijvingsplaatsen van 18 personen (incl. organisatoren) !!!

Hoe geraak ik in Lier ?
Met de trein : het IC station van Lier bevindt zich op wandelafstand van
de escaperoom en de grote markt.
Met de auto : je kan gratis parkeren op P3 Tramweglei of P7 Wallenhof.
Meer info vind je op www.shoppeninlier.be/inhoud/bereikbaarheid-enparkeren-lier.

Bijkomende info
solterobe@gmail.com

