Speel

en win een happy prijs

Je speelt het als groep, tegen alle andere groepen en gemeenteleden. Je kunt het als groep via een
beeldverbinding spelen, maar ook door fysiek bij elkaar te komen. Het spel duurt tot en met vrijdag 26
februari 2021, antwoorden die later binnenkomen tellen niet meer mee, helaas.
Doel:
Het doel is dat je binnen de gestelde tijd zoveel mogelijk opdrachten uitvoert. Voor iedere opdracht
kun je punten verdienen. Het team met de meeste punten wint een happy prijs Word je geen 1e
maar haal je genoeg punten om 2e te worden? Niet getreurd! Voor jullie wacht een presentje!
Je kiest als groep welke opdrachten je wel en welke je niet uitvoert. Zorg in elk geval dat jullie binnen
de tijd de antwoorden doorsturen. De tussenstanden worden iedere woensdag gedeeld op
https://www.facebook.com/pakanommen. Dus volg ons en blijf op de hoogte!
Wanneer je als groep iedere week vijf of meerdere opdrachten aanlevert, kunnen jullie
bonuspunten verdienen! Deze punten verdien je per week. Lever je voor iedere dinsdag 23:59 vijf of
meerdere opdrachten in verdienen jullie 10 bonuspunten!
Start:
Ga naar https://www.pkn-ommen.nl/pakan_1
Lees de informatie goed door en download het opdrachtformulier. Hier staan alle
opdrachten met het aantal te behalen punten. Maar sommige opdrachten hebben ook
een deadline waarop het ingeleverd moet worden. De deadline voor alle opdrachten is
26 februari, 23:59. Lever je een opdracht later aan? Dan telt deze niet meer mee.

Tijd:
- Voor 26 januari 23:59 uur willen wij opdracht 1 ontvangen hebben via onze mail (happy77@pknommen.nl ), zodat wij weten hoeveel teams er deelnemen. Eerder mag natuurlijk ook!
- Voor opdracht 2 t/m 77 heb je tot 26 februari de tijd om deze bij ons via WhatsApp in te leveren.
Bepaal zelf welke opdrachten je wanneer doet en stuur met regelmaat (liefst eens per week) de
uitgevoerde opdrachten aan ons op.
- Elke woensdag komt er een update van de tussenstand online. De eerste update zal zijn op 3
februari.
Antwoorden:
Alle antwoorden/foto’s mogen via WhatsApp verstuurd worden. Dit nummer wordt bij
opgave gecommuniceerd.
Zet onder de antwoorden: Teamnaam, opdrachtnummers, datum van versturen
En om ons wat tijd te laten besparen:
1. Stuur eens per week een update van alle opdrachten die je die week hebt
uitgevoerd.
2. Geef de aangeleverde bestanden een herkenbare naam met jullie teamnaam en het
opdrachtnummer? Bijvoorbeeld: ‘PaKaN-Topteam, opdracht 23’

Winnaar:
De groep met de meeste punten wint; bij gelijke stand geeft opdracht 77 de doorslag. Dit wordt
bepaald door een kundige jury.
De winnaar wordt bekend gemaakt via een live facebookevent! Volg ons op
https://www.facebook.com/pakanommen om de livestream te kunnen volgen!
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Maak een foto waar jullie hele team op staat en bedenk een
teamnaam. Deze naam moet zichtbaar zijn op de foto. En speel mee
voor de hoofdprijs Insturen voor 27 januari. [foto of screenshot van
online meeting]
Verzin een andere, grappige titel voor dit spel en leg uit waarom
[filmpje]
Maak een WC schoon en film dat. [filmpje]
Schrijf een kaartje naar een van onze dominees en doe die op de post.
Maak een foto van het deponeren in een (Post NL) brievenbus.
Vermeld hierop de tekst Happy77 [foto]
Bouw een kaartenhuis [foto]
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Hoe vaak komt de Nederlandse betekenis van het woord ‘corona’ voor
in de Bijbel (NVB)? [aantal]
Maak een gedicht over mondkapjes, minimaal 8 regels. [gedicht]
Blaas een ballon op tot dat hij knapt [filmpje]
Maak een ketting van grassprieten [foto naast meetlat]
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Leg een hinkel pad aan op straat. [foto met 1 teamlid op hinkel pad]
Doe zo veel mogelijk push-ups in 1 minuut [filmpje]
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2 moeders en 2 dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1 hamburger.
Toch worden er maar 3 hamburgers gegeten. Hoe kan dat? [antwoord]
Eet allemaal tegelijk een bitterbal, dit kan ook via teams. [foto]
Zoek in het oude testament een Bijbeltekst over iemand die jonger is
dan 21 jaar. [Bijbeltekst]
Noem 4 namen van dominees die dominee zijn geweest bij PKN
Ommen maar nu geen dominee meer zijn. [namen]
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Fotografeer een vlieg [foto]
Doe een team competitie wie de meeste spekjes in zijn/haar mond kan
krijgen. [foto/filmpje]
Zamel geld in voor een lokaal doel [foto]
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Maak een ‘Happy” fotoshoot van jullie team. (één combinatie foto
aanleveren) [foto]

20

Schrijf een gedicht voor Valentijnsdag. Minimaal 10 regels (DEADLINE,
deze willen wij uiterlijk 12 feb. Binnen hebben [gedicht]
Je mag driemaal hetzelfde cijfer gebruiken in een optelling waarvan de
som twaalf is. Je mag het cijfer 4 niet gebruiken. Welk cijfer gebruik je?
[foto]
Eet een citroen helemaal op (1 persoon) [filmpje]
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20 punten

20 punten
10 punten
5 punten per
dominee, max
15 punten
10 punten,
grootste huis
krijgt 20 extra
punten
10 punten
10 punten
10 punten
1 punt per
centimeter
20 punten
1 punt per
push-up
10 punten
20 punten
10 punten
5 punten per
dominee, max
25 punten
30 punten
20 punten
10 punten + 1
punt voor elke
euro
20 punten, 5
extra punten
voor
originaliteit
15 punten
10 punten
30 punten
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Maak van lege wc-rollen het getal 77 [foto]
Maak een foto van iemand uit je groep op een boot [foto]
Stuur allemaal een kaartje naar de koster van beide kerken [foto dat
het kaartje in de brievenbus bij de kern/hervormd centrum wordt
gegooid]
Laat de oudste uit je team in een boom klimmen [foto]
Wat is de gezamenlijke leeftijd van onze predikanten? [ antwoord op
foto]
Maak een foto van twee leden van de groep die een handstand doen
[foto]
Bak een appeltaart [foto]
Kook thuis een maaltijd met Verse knoflook, verse appel en verse ui
[filmpje met uitleg/ live cooking]
Geef je op voor de Happy77-Bingo op 12 februari
Tijdens de bingo zijn er extra punten te verdienen voor jullie team!
(uiterlijk 5 feb. 18:00 opgave) (DEADLINE) [mail]
Smink een van de groepsleden in Valentijns thema [foto]
Bezoek een bekende plek in Ommen, die iedereen kent [foto]
Maak een vlag wat symbool staat voor je team en leg uit waarom.
Formaat: minimaal 20x30 cm. [filmpje]
Zoek iemand op, die een look- a like is van iemand uit jullie team. jury
oordeelt kritisch. [foto]
Bouw een hut in het bos waar jullie allemaal in kunnen (indien je uit
een huishouden komt.) [foto]
Maak als groep een pakket voor iemand die dit goed kan gebruiken
[foto]
Breng het pakket van opdracht 37 naar de die persoon [foto]
Stuur een kaartje naar één of meer gemeenteleden die ouder is/zijn
dan 70 jaar. [foto]
Maak een filmpje van eieren verven (minimaal 5 eieren) [filmpje]
Stofzuig je (slaap)kamer (één collage van alle groepsleden) [foto]
Eet allemaal tegelijk een stuk fruit en maak daar een foto van [foto]
Maak thuis de koelkast schoon en richt die in op kleur [één collage van
alle groepsleden] [foto]
Verzamel (als groep) minimaal 3 vuilniszakken vol met bladeren en
deponeer dit in de groene container/compostbak [foto]
Maak als groep een sneeuwpop [filmpje]
Maak een foto van een Valentijns ontbijt OP valentijnsdag (DEADLINE)
[foto]
Maak van Psalm 13 een lied over corona [tekst]
Maak (als groep) een terugblik van 2020 [foto/filmpje]
Koop één appel en één ei op de markt [foto]
Doe boodschappen voor iemand die dat zelf niet kan of liever even niet
wil [foto]
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Bestel gerecht nummer 77 bij de plaatselijke chinees en eetsmakelijk!
[foto]
Raap per persoon 7 stukken vuil op en maak één collage foto waarop te
zien is dat iedereen 7 stukken straatvuil heeft opgeruimd [foto]
Eet een Old Ommer [foto]
Maak een groepsfoto bij het bord van het plaatsje Vilsteren [foto]
Maak een veldboeket [foto]
Voer of aai de geitjes [foto]
Uit hoeveel mensen bestaat PaKaN! ? [foto]
Wat kan je halen voor precies 2,77 in de supermarkt? Mogen meerdere
dingen zijn. [foto]
Gooi een bal minimaal 15 keer over met een vreemde. [filmpje]
Maak een liedje over jullie groep. [filmpje]
Maak een portret van onze jeugdwerker [foto]
Fiets op een fiets met 3 wielen [foto]
Stuur een positief bericht naar onze burgemeester [foto]
Verzin een complottheorie over carnaval [tekst]
Maak een promofilmpje voor de paasdagen [filmpje]
Maak een foto van de klok om 12:00 uur. [foto]
Maak minimaal 20 vlechtjes in het haar van 1 persoon. [filmpje]
Zing een liedje over Johannes 3:16 [filmpje of geluidsfragment]
Maak een fotocollage als evt. winnaar hoe jullie geëerd willen worden.
[foto]
Verzin 10 opdrachten voor als we dit spel nog een keer zouden gaan
doen [tekst]
Schrijf op: de 1e letter van de voornaam en de 1e letter van de
achternaam van alle dominees, kerkelijk werkers, kosters en
medewerkers van het kerkelijk bureau en maak van die letters zoveel
mogelijk verschillende woorden. [tekst]
Zoek voor elke letter in het alfabet een jongens- en meisjesnaam. [foto]
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Noem zoveel mogelijk namen van Bijbelse figuren die beginnen met
een M [tekst+bijbelvers]
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Zet zo veel mogelijk wasknijpers op het gezicht bij 1 teamlid.
[foto/filmpje]
Zeg het onze vader achterstevoren op (1 persoon) [filmpje]
Geef 3 tips en 3 tops (wat was goed, wat kan beter) over dit spel [tekst]
Schrijf een brief aan de organisatie waarin jullie in max. één A4
overtuigen waarom jullie moeten winnen. Deze brief geeft bij een
gelijke stand de doorslag. [brief]
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Beslissing jury is bindend betreft de antwoorden en inzendingen.
*Foto’s die worden ingestuurd kunnen worden gepubliceerd op Facebook
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