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21 JUNI 2017 

Appingedam Delfzijl 
FUNDRAISING PUBQUIZ VOOR “JEUGD 
ONTDEKT DE ZEE”  
 

De Rotaryclub Appingedam-Delfzijl is een 
serviceclub uit de regio en heeft het initia-
tief genomen voor het project “JEUGD 
ONTDEKT DE ZEE” waarin een groep jon-
geren uit de regio de kans geboden wordt 
voor een unieke ervaring en kennismaking 
met de wereld op zee. Stimuleren, samen-
werken, discipline, teamgeest en door-
zettingsvermogen: Eendracht! Op het 
schip de Eendracht wordt deze groep jon-
geren de kans geboden om de zee te ont-
dekken, in teamverband te werken en 
doorzettingsvermogen te bevorderen.  

 
Voor deze actie is een behoorlijk bedrag 
nodig om onze jeugd uit de regio een on-
vergetelijk reis te laten maken.  Rotary 
Club Appingedam Delfzijl houdt hiervoor 
haar jaarlijkse fundraising Pubquiz op 
woensdag 21 juni aanstaande om 19.30 
uur. U kunt zich met een team van maxi-
maal 5 personen aanmelden voor een 
unieke quizavond. De quizavond zal wor-
den geleid door de vertrekkend directeur 
van Groningen Seaports, de heer Harm 
Post. Voor de winnaars is de prijs:  Een 
vaartocht voor 15 personen op de loods-
kotter Eems. Het wordt een gezellige 
avond met leuke en uitdagende vragen.  

www.rotary.nl/appingedamdelfzijl 



Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert Rotaryclub Appingedam-Delfzijl een zeer 
succesvolle fundraising avond in de vorm van een Pubquiz. 

Plezier, gezelligheid en hilariteit voeren wederom de boventoon en de pubquiz is zo  samenge-
steld dat deze geschikt is voor iedereen. Er komen diverse onderwerpen voorbij tijdens de speel-
rondes. In totaal worden er 8 rondes gespeeld met verschillende thema's als algemene kennis, 
sport, muziek, fotoronde en lokale thema's. 

De pubquiz wordt gespeeld in teamverband, waarbij een team uit maximaal vijf personen be-
staat. In dit geval is de pubquiz gericht op bedrijven, instellingen en serviceclubs uit de regio 
Eemsdelta e.o. 

Meespelen? Gezellig! 

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar pubquizrotary@gmail.com . 

Gezien het fundraising karakter waarderen we het enorm wanneer u ook anderen wijst op deze 
activiteit. We kunnen dan met zoveel mogelijk teams gaan spelen. Voor uw bijdrage ontvangt u 
per team koffie/thee, 10 consumptiemunten en koude en warme hapjes. 

Om de winkansen te vergroten, worden er tijdens de spelrondes ook prijzen uitgedeeld. Het 
team dat uiteindelijk als beste eindigt over alle spelrondes, wint de hoofdprijs: Vaartocht voor 15 
personen op de loodskotter Eems!  

 

U ontvangt na aanmelding nadere informatie over de invulling van de avond. 

 

In het kort 

Datum quiz: woensdag 21 juni 2017 

Tijd: 19.30 – 23.00 uur 

Locatie: Evenementenhal De Boegschroef in Delfzijl 

Uw quizmaster: Harm Post 

Aanmelden: t/m donderdag 15 juni 2017 via pubquizrotary@gmail.com 

Bijdrage: €250,- (voor een team van 5 personen) 

Organisatie: Rotaryclub Appingedam-Delfzijl  

Contact: Peter Dallinga 

Telefoon: 06 – 553 333 35 
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