
 

Beleef Pasen op een verrassende manier en doe mee met de PaasChallenge! 

Welke keuze zou jij maken als je leeft voor liefde, recht, vrijheid of spiritualiteit? Ontdek het zelf bij 

de Paaschallenge in Lewenborg! Stap in de schoenen van Juda, Jozef, Claudia of Jozua en ontdek 

welke keuzes jij maakt in het Jeruzalem van 2000 jaar geleden.  

Tijdens deze ontdekkingstocht voer je opdrachten uit die je weer naar een andere plek brengen. De 

Paaschallenge is zo een mooie mix van een Escape room en een QR-code speurtocht.  

 

Je kiest in het begin van het spel één van de historische figuren:  

 - Claudia, een powervrouw die haar tijd ver vooruit is  

 - Juda, een man die leeft voor de liefde 

 - Jozef, een spirituele leider óf  

 - Jozua, een echte vrijheidsstrijder.  

Je scant steeds de QR- code die hoort bij jouw figuur en maakt ook de keuzes die zij zouden maken. 

Bij elke QR-code krijg je een nieuwe aanwijzing voor het volgende punt op de route. 

Het spel duurt ongeveer anderhalf uur. 

 

Je hebt nodig: 

 - smartphone met internet  

 - QR scanner op je smartphone 

 - hamer en 10 spijkers  

 - pen en papier 

 

Er zijn opdrachten en puzzels waarvan je de score kunt bijhouden op het scoreblad. Als je aan het 

eind een foto maakt van het scoreblad en dat mailt naar info@overstag-lewenborg.nl  met je adres 

erbij zorgen wij ervoor dat je een prijsje krijgt. Voor de winnaar hebben we een hoofdprijs. 

En natuurlijk vinden we het leuk als je een foto mailt als jullie onderweg zijn! 

 

Vanaf 25 maart kun je alle informatie vinden op de website van Overstag: 

http://www.overstag-lewenborg.nl/.  

Je leest daar ook hoe de activiteit corona-proof kan worden gedaan. 

De PaasChallenge is beschikbaar vanaf 29 maart tot en met 5 april met als startlocatie Het Dok. 

Daar vind je de eerste QR-code.  

 

Veel plezier met het spelen van deze Challenge!  

het kliederkerk team Overstag   
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