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Sam
Van harte!

En bak iets

Als kandidaat van een bakwedstrijd probeer je de finale te halen van "Heel Ons Dorp Bakt!". Deze online
ervaring heeft elementen van een escape room. Eerst onderga je de beproevingen aan de hand van puzzels
om te ontdekken wie uit Ons Dorp door mogen naar de finale.

Na het spelen van de game kun je aan de slag om familie of vrienden te verrassen met heel eenvoudige
baksels voor ontbijt, lunch of voor bij de koffie. Echt iedereen kan het maken.

Meesterbakker de Groot:

Wat

In deze online escape room, proloog van de Real Life Game "Heel
ons dorp bakt!”, los je puzzels op om er achter te komen welke
personages door mogen naar de finale (die wordt uitgespeeld in de
real life game). Tevens ontvang je diverse eenvoudige recepten die
elke thuisbakker kan maken.

Wie

Je speelt in groepen van 1-4 deelnemers, offline of online. Er kunnen
meerdere games gelijktijdig worden gespeeld. De game wordt niet
begeleid. De game is ontworpen voor deelnemers van 10 jaar of
ouder.

Hoe

Om toegang tot elke beproeving te krijgen, bestel je de twaalf
verjaardagskaarten met daarop een QR-code. Deze QR-codes geven
via je smartphone toegang tot de puzzels.

Als je een puzzel hebt opgelost, krijg je als beloning het bijbehorend
recept en een aanwijzing voor de slotpuzzel. Als je alle twaalf
puzzels hebt gespeeld, kun je de laatste vraag beantwoorden: wie
gaan door naar de finale van "Heel Ons Dorp Bakt!"?

Zo heb je na het spelen van de game twaalf verjaardagskaarten met
een interactief online cadeautje waarmee je familie en vrienden
kunt verrassen. En een bakboek.

Hulp nodig?

Geef elkaar de ruimte.Wellicht dat je medespeler het wel weet. Per
puzzel worden er 3 hints gegeven. Het raadplegen ervan kost vooral
eergevoel. Er worden geen oplossingen gegeven. Het is in de
praktijk gebleken dat dit niet nodig is.

Tijdsduur

Er loopt geen klok mee. Er is geen tijdslimiet. Doorgaans neemt de
game ruim een uur in beslag.

Prijzen

25 euro per groep van maximaal 4 deelnemers. Boeken en afrekenen
kan via de website. Let op: je kunt niet meteen beginnen. Je krijgt
eerst de verjaardagskaarten toegestuurd.

Neem contact op per mail als je meerdere groepen tegelijkertijd wilt
boeken.

Speel nu online de voorrondes van de grootste bakwedstrĳd van Ons Dorp
“Heel Ons Dorp Bakt!”

Online escape game


