
 
 

Tijdens het evenement zullen foto's gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden voor publicaties. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, 

meld je dan bij het bestuur. 

Dit stencil staat natuurlijk ook weer op onze website. Kijk hiervoor en ook voor andere zaken van de buurtvereniging op 

www.horsterwaeg.nl 

 
 

 

 

 

BUURTVERENIGING HORSTERWEG 

Pubquiz 
 

Op Vrijdag 8 oktober 2021 organiseren we een Pubquiz. Voor alle leden, mét introducees!! 
 
Wat is een pubquiz?  
De pubquiz is een populair spel waarbij verschillende teams met elkaar strijden om de meeste punten 
door te antwoorden op vragen uit een breed scala aan onderwerpen, zoals algemene kennis, sport, 
muziek, bekendheden en televisie. De vragen worden gesteld via (grappige) quizvragen, 
geluidsfragmenten en afbeeldingen. Plezier, gezelligheid en vooral hilariteit staan in de Pubquiz 
voorop, al mag er ook een vleugje rivaliteit bij. De pubquiz is zo samengesteld dat deze geschikt is 
voor iedereen. Met je team strijd je om de “eeuwige roem” en een leuke verrassing!  

 
Waar? Bij Bonjoere in het wijkgebouw. 
Hoe? Stel met familie en/of vrienden een team samen (Maximaal 6 personen, 

in een team moet minimaal de helft van de deelnemers lid zijn van de 
buurtvereniging), verzin een leuke naam voor je team en geef je vóór 1 
oktober op via inleveren van onderstaand strookje bij Heleen 
(Horsterweg 252) of via mail naar opgeven@horsterwaeg.nl. Vermeld 
dan de gegevens uit onderstaand strookje in je mail. Wil je zelf geen 
team samenstellen, ook prima, dan zorgen wij voor een plekje in een 
team. Wees er snel bij, want vol is vol! Dit is dit keer extra belangrijk, 
aangezien het aantal deelnemers ivm corona beperkter is. 

Waarom? Om een leuke avond te hebben met je team en met een beetje 
competitie met andere teams. 

Hoe laat? Inloop vanaf 19.00 uur, start pubquiz ca. 19.30 uur. 
Entree? De entree is gratis. Consumpties tijdens deze avond zijn voor eigen 

rekening. Maar om toegelaten te worden heb je wel een coronabewijs 
nodig (een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs 
dat je bent hersteld van corona). 

 

Naam en adres 
Eigen 
team? 

Lid van de 
buurtvereniging? 

  Ja /Nee Ja /Nee 

  Ja /Nee Ja /Nee 

  Ja /Nee Ja /Nee 

  Ja /Nee Ja /Nee 

  Ja /Nee Ja /Nee 

  Ja /Nee Ja /Nee 

 
Telefoonnummer of mailadres waarop we jullie kunnen benaderen: __________________________ 
 
Geef je je op als team, geef dan hier je teamnaam: _________________________________________ 

http://www.horsterwaeg.nl/
mailto:opgeven@horsterwaeg.nl

