
  

Zoek de sleutelwoorden. En help mee 

voor de opening van het FabLab. 
Coronaproof escape room*  

* Voor degene die op details let       het is een omgekeerde escaperoom, we zitten niet opgesloten in een ruimte, maar 

willen juist in een ruimte komen… 
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Help, wij kunnen het FabLab niet meer in! 
Wij hebben voor 20 januari de opening van het FabLab gepland. We hebben alleen een probleem. 

Wij kunnen niet meer naar binnen. De schuifdeur van het FabLab wil niet meer open. Ik ben de code 

kwijt. Niet echt handig. 

Hoe moet dat nu? Want ik heb met wethouder Dhr. Stegen een afspraak dat hij het FabLab officieel 

opent.  

Hulp gezocht 

Ik heb 4 sleutelwoorden nodig waarmee ik de schuifdeur kan openen. Maar die sleutelwoorden ben 

ik dus ergens in het FabLab kwijtgeraakt. Wil jij ze voor mij opzoeken? Vervolgens moeten die 

woorden in de juiste volgorde uitgesproken worden. Lukt het jou om de hele sleutelzin te vinden? 

Beloning 

Het is wel belangrijk dat jullie de sleutelzin vinden. Anders kan de opening op 20 januari niet door 

gaan. Dan kunnen we geen workshops geven. Daarom loof ik een beloning uit voor iedereen die mij 

de juiste oplossing stuurt.  

Heb je de juiste sleutelzin gevonden, dan krijg jij van het FabLab 1 gratis workshop naar keuze! De 

bon is geldig heel 2021. 

Prijs 

Uit alle goede inzendingen zal nog één winnaar getrokken worden. Tijdens de online opening zal deze 

bekend gemaakt worden en wordt er live een trofee gemaakt op één van de machines uit het 

FabLab. 

Opsturen 

Stuur je oplossing in vóór 12 januari. Dan kan ik voordat we openen even testen of de deur wel 

opengaat.  

Je kunt mij het sleutelwoord opsturen via www.fablabcoevorden.nl/escape-room.  

Opening 

Als je de sleutelzin vindt, dan is de opening op woensdag 20 januari. 

Vanwege corona mogen daar niet teveel mensen bij elkaar komen. Wil je zien of het gelukt is, dan 

kun je het bekijken via …..   

http://www.fablabcoevorden.nl/escape-room
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Breng de sleutel naar het hek 
Even opwarmen      . Ik weet gelukkig nog wel waar de sleutel van het hek ligt. Alleen is hij verstopt 

in het doolhof. Kun jij de sleutel naar het hek van het FabLab brengen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Is het gelukt? Dan ben je voldoende opgewarmd. Ga nu opzoek naar de 4 

sleutelwoorden! 
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Tips 
 

1. Lees de uitleg goed. Is het lastig? Lees samen met iemand anders de tekst nog een keer. 

2. Voor elk sleutelwoord zijn meerdere puzzels. Deze puzzels en/of antwoorden moet je 

combineren.  

3. In totaal heb je 4 sleutelwoorden. 

4. De woorden staan niet in de juiste volgorde. Jij moet er een goede zin van maken. 

5. Doe je de puzzel samen met je broer/zus/vriend/vriendin, vul dan allebei de juiste oplossing 

een keer in op www.fablabcoevorden/escape-room , dan krijgen jullie allemaal een beloning.  

 

Samen 

In het FabLab werken we samen. Of je nu jong of oud of er tussenin bent, je kunt van elkaar 

leren.  

Gebruik daarom ook de kennis van de mensen bij jou uit de buurt. Vraag je broertje of zusje om 

hulp. Misschien zien zij iets wat jij niet had gezien. Of vraag het eens aan je ouders of opa en 

oma! Laat hun hersenen maar kraken.  

Vraag gewoon hulp. Of nog beter, ga met zijn allen speuren. Ik kan jullie hulp wel gebruiken. Ik 

hoop echt dat jullie de sleutelwoorden vinden zodat de opening op 20 januari door kan gaan. 

 

  

http://www.fablabcoevorden/escape-room
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Sleutelwoord 1  

Kun jij sleutelwoord 1 vinden?  
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Tip bij sleutelwoord 1 
Combineer de oplossing van de woordzoeker en de (verstopte) cijfercode van de foto. 
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Sleutelwoord 2 
Oeps, alle stukjes liggen door elkaar. Sleep ze naar de juiste plek. 

 Klik op deze link en je komt direct bij de juiste puzzel: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=282cc9ea7d58 

Je kunt de puzzel link ook vinden op:  https://fablabcoevorden.nl/escape-room/ 

 

Zie je wat bijzonders op de foto? Wat zijn dat voor een getallen? 

Die getallen zijn het begin van een aanwijzing waar je het sleutelwoord kunt vinden. 

 

Tips bij sleutelwoord 2 
• Welke code zie je? 

• Gebruik Google Maps 

• Blijf niet binnen, ga op pad!  

• Zoek en je zult het sleutelwoord vinden. 

  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=282cc9ea7d58
https://fablabcoevorden.nl/?page_id=599&preview=true
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Sleutelwoord 3 
Los de rebus op. Wat moet je doen? Doe dat, en je vindt een sleutelwoord. 

 

Oplossing Rebus =  

 
 
 

 

Tip bij sleutelwoord 3 
Je kunt je altijd weer uitschrijven. 
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Sleutelwoord 4 
We hebben in het FabLab verschillende machines, apparaten en materialen. Hieronder staan ze door 

elkaar. Kun jij het juiste type vinden dat wij in het FabLab hebben?  

 

1. In het FabLab hebben wij een NAO-robot. 

 

 

2. In het FabLab hebben wij een PRUSA I3 printer. 
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3. In het FabLab hebben we LEGO EV3 Education. 

 

 

 

 

4. In het FabLab hebben we lasersnijders van Makeblock.  
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5. In het FabLab hebben we een aantal robotarmen. Deze zijn van het merk DOBOT.  

 

Antwoorden van de puzzels 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tip: gebruik de foto, dan kun je letters vinden voor het sleutelwoord 

 
 
 

    

 

Dit vond ik op het raam geplakt bij het FabLab. 

Misschien kun je hiermee de code oplossen? 
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Oplossing  
 

Sleutelwoord 1 =  
 

Sleutelwoord 2 =  
 

Sleutelwoord 3 =  
 

Sleutelwoord 4 =  
 

 

Welke zin kun je van deze 4 woorden maken? Dat is de sleutelzin 

 
 
 
 

   

 

Heb je de oplossing gevonden? Ga naar www.fablabcoevorden.nl/escape-room 

Daar kun je jouw gegevens met de oplossing invullen. Alle kinderen die de juiste oplossing vinden 

krijgen een beloning. De beloning is 1 bon voor één gratis workshop in 2021 in het FabLab Coevorden 

(t.w.v. €5,-).  

Heb je de puzzel samen gemaakt, stuur dan elk de juiste oplossing in.  

http://www.fablabcoevorden.nl/escape-room

