De Grote VerbondenheidsPubQuiz!

In deze quiz ben je WIJ met jouw PubQuiz team. Als team word je gemeten en gewogen:
Hoe snel en scherp zijn jullie? Elk individu telt, maar vooral de som: Ben jij een
zwaargewicht in het maken van verbinding? Is jouw team als geheel meer dan de som van
haar leden?
Alleen dan maak je kans op eeuwige roem!
Proeve 1. Feiten en cijfers:
1. Even kennismaken: Schrijf de voornaam op van ieder lid in de groep.
2. Noteer ook van ieder lid de woonplaats en provincie.
3. Noteer de leeftijd van ieder groepslid.
4. Hoe oud zijn jullie als groep samen?
5. Wat is de gemiddelde leeftijd van jullie groep?
Proeve 2. Onze gezamenlijke roots:
1. Het hoeveelste CSC-congres is dit?
2. Waar staat het Maarten Maartenshuis om bekend?
3. Wanneer is men begonnen met de bouw van het landhuis?
4. Voor wie is Maarten Maartens een pseudoniem?
5. Wat speelde zich af tijdens WO2 op landgoed Zonheuvel?
Proeve 3. De 5 minuten opdracht:
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Proeve 4. Congres & Verbondenheidsfeitjes:
1. Welk natuurelement wordt er benoemd in de congresfolder?
2. Hoeveel aanmeldingen heeft het CSC dit jaar?
3. Wie van de sprekers draagt meestal een uitdagend schoeisel?
4. Hoe vaak staat het woord verbondenheid in het regeerakkoord?
5. Van welke Psalm is de volgende aanhef: Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het, als
broeders ook tezamen wonen?
Proeve 5. Verbind de delen:
Puzzel samen alle stukjes tot één geheel.
Wie en wat staan er op de puzzel? Noteer alles wat je ziet.
We willen graag 12 antwoorden zien. Hiervoor heb je 8 minuten de tijd.

Proeve 6. Samen scherp:
1. Hoeveel is 2x48+63\3x3-31?
2. Hoeveel wijnflessen zijn er vanavond geopend tijdens het diner?
3. Wat zijn de leeftijden van de jongste en oudste deelnemer aan de PubQuiz?
4. Welk woord heeft Nederland de afgelopen 75 jaar verbonden?
5. Hoeveel bitterballen lagen er op de schaal op uw tafel?

Lever je antwoordblad in bij de Quizmaster. Het tromgeroffel kan beginnen…
Tip: NU is HET moment om te toasten op de goede afloop. Als de uitslag tegenvalt lag het
ongetwijfeld uitsluitend aan de DIGITALE verbinding. PROOST!

