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Dag Kajongers, 

 

Zin om de speurneus in je naar boven te halen? Laat je hersenkronkels maar eens goed 

werken, los de raadsels op en probeer om samen met je teamgenoten binnen de 60 minuten 

uit de kamer te ontsnappen! 

 

Wanneer iedereen ontsnapt is, gaan we even bekomen met een drankje. En daarna gaan we 

met zijn allen gezellig onbeperkt eten en drinken bij Wok Plaza aan de C-Mine. Degenen die 

enkel kiezen voor het diner worden verwacht om 17u45 aan Wok Plaza. 

 

Uiteraard heb je zelf de keuze tussen ofwel Escape Room, ofwel dineren of een combinatie van 

beide! Maar wees snel met je in te schrijven voor Escape Room, want het aantal personen per 

kamer is beperkt! En inschrijven voor Wok Plaza kan tot 1 november! 

We hebben 2 kamers ter beschikking, nl. Hotelkamer 21 en Junglekamer. 

 

De activiteiten zullen doorgaan in het centrum van Genk, maar we vragen aan de deelnemers 

om aanwezig te zijn op 1 van de opstapplaatsen of verzamelplaats. 

 

LOCATIES 

Time’s Up Escape Room 

Weg naar As 21 bus 26 

3600 Genk 

Wok Plaza 

Evence Coppéelaan 89 

3600 Genk  

 

WANNEER? 

Zaterdag 16 november 2019 

 

OPSTAPPLAATSEN: 

 Waar verzamelen Hoelaat verzamelen 

Station Leuven (*) Standbeeld Martelarenplein  13u00 

Station Hasselt (**) Binnen, aan de loketten 14u00 

Station Genk (**) Trappen richting perrons 14u30 

Zelfstandig Escape Room Genk 15u15 

(*) voor een treinticket moet je zelf zorgen. 

(**) neem een busabonnement mee. 

 

BEDRAG: 

Escape Room: € 20 

Diner: € 30 

Escape Room + Diner: € 45 
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HOE INSCHRIJVEN? 

Inschrijven kan via onderstaande linken. Elke activiteit dient apart ingeschreven te worden. 

Activiteit Inschrijvingslink Deadline 

Escape room https://forms.gle/AWrLtTTghmYWY6n2A Geen deadline 

Vol = vol 

Diner: Wok Plaza https://forms.gle/fUdMdUex6MRwWepk7 1 november 2019 

 

Gelieve het juiste bedrag te storten op BE78 1030 5625 2186 met als vermelding je naam en 

de gekozen activiteit(en). 

Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt voor de activiteit(en) 

 

Indien je vragen of opmerkingen hebt, stuur een mail naar info@kajong.be. 

 

We kijken alvast uit naar zaterdag 16 november! 

 

Het bestuur van Kajong, 

Dieter, Evelien, Marie en Stephanie 
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