
Moordspel Moord bij de Maffia Enkhuizen! 

Don Corleone blijkt te zijn vermoord! En dat nog wel tijdens zijn eigen verjaardagsfeest. Hij 

wordt terug gevonden op de toilet van zijn eigen casa. Eén van de aanwezigen moet de 

moordenaar zijn. Maar wie heeft deze gruwelijke moord gepleegd? Aan u en uw gezelschap 

de opdracht om dit spannende moordspel in Enkhuizen vanavond nog op te lossen! U en uw 

gezelschap worden ontvangen in Italiaanse sferen bij paviljoen Enkhuizen door Don 

Corleone. Maar dan schiet het scherm aan en is er breaking news! Hoofdinspecteur Di Maria 

staat al snel binnen en maakt één ding heel duidelijk; Niemand verlaat dit pand voordat de 

dader van deze gruwelijke moord op Don Corleone bekend heeft! 

Tijdens dit moordspel in Enkhuizen kruipt u allen in de huid van een eigen karakter. Op iedere 

stoel ligt een informatieblad met daarop de rol die u deze avond speelt. Gedurende het spel 

komt u (hopelijk) steeds een stapje verder in het vinden van motieven, dader kennis en 

andere getuigenissen om de zaak rond te maken en één van de aanwezigen schuldig te 

bevinden aan deze brute moord. Het moordspel zelf is een combinatie van aandachtig 

luisteren, improviseren, leugens ontdekken, listen ontrafelen, complotten ontmantelen, subtiel 

denkwerk en escape-achtige opdrachten waardoor telefoons kunnen worden gekraakt en 

verborgen videobeelden mogelijk opeens zichtbaar worden! 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/moordspel-in-enkhuizen-moord-maffia/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2,5 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (bier/wijn/fris), Professionele acteur(s), spelmaterialen 

waaronder het moordscript, diverse attributen bij de hoofdkarakters en Prijs voor het 

winnende speurneuzen team 

 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 31,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 29,50 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 27,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 26,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 24,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/moordspel-in-enkhuizen-moord-maffia/


Zomer Pubquiz Enkhuizen! 

Bent u vandaag het zonnetje van uw gezelschap? Laat uw kennis dan naar voren komen 

tijdens deze interactieve zomerse quiz op het grote scherm! Vandaag speelt u diverse rondes  

met vragen en vol met tropische muziek + geluidsfragmenten, waarbij de zomer uiteraard 

centraal staat! Nadat alle deelnemers plaats hebben genomen, worden de teams 

geformeerd.  

We starten met ronde 1; de Algemene Zomerse Vragenronde. Wat weet uw team over de 

zomer? Probeer zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Door naar ronde 2 met; Wat 

hoor ik? Zomerse geluidsfragmenten komen voorbij en u gaat raden wat u hoort. Ronde 3 is 

vol muziek met; Raad de Plaat. Welke tropische hits komen voorbij? In ronde 4 gaan we uw 

sportkennis testen met zomerse fragmenten. De Olympische Zomerspelen, WK voetbal en 

andere zomerse sporten komen voorbij. In ronde 5 bepaalt uw team zelf hoeveel punten u 

gaat inzetten op een categorie. En dan maar afwachten of u het antwoord op de vraag na 

het videofragment gaat weten. Ronde 6 is voor de snelle drukkers want we spelen; Feel the 

Beat. Ronde 7 bestaan uit bekende Nederlandse zonnetjes en ronde 8 is de grande finale! 

Na afloop van deze gezellige Quiz Enkhuizen zetten we de winnaar nog even in het zonnetje!  

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/zomer-pubquiz-quiz-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2,5 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (bier/wijn/fris), Professionele begeleiding, Spelmaterialen 

Zomer Pubquiz, Interactieve Quiz op groot scherm met stemkastjes, Prijs voor de winnaars 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 31,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 29,50 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 27,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 26,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 24,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/zomer-pubquiz-quiz-in-enkhuizen/


Hou van Holland Quiz Enkhuizen! 

Een gezellige Hollandse avond beleven? Dat kan tijdens deze Hou van Holland Quiz bij 

Strandpaviljoen Enkhuizen. Wie is uw teamcaptain? Wat weet uw team over ons koude 

kikkerlandje? En hoe goed is uw kennis over de Hollandse hits, geschiedenis en sportieve 

prestaties? We starten met de eerste ronde; ‘De Grote Hollandse Vragenronde’! Uw team ziet 

vier keuzes op het scherm. Maakt uw team de juiste keuzes en neemt u gelijk een 

voorsprong, of loopt u nu al achter de feiten aan? Op naar ronde twee ‘de Hollandse 

muziekquiz’ waarin diverse Nederlandse hits (van toen en nu) voorbij komen. Compleet met 

videoclip maakt uw team de keuze en probeert u de tekst van het refrein in juiste volgorde te 

plaatsen. 

Dan is het tijd voor de volgende hilarische ronde. Kom maar naar voren teamcaptain en 

speel ‘geen Ja, geen nee en geen uh! Door naar het volgende onderdeel waarbij we uw 

kennis testen over topografie met daarbij het bekende kaas werpen! Scoor met uw team 

punten voor zowel het raden van de juiste plaats als exacte positie van de kaas op de 

plattegrond van Nederland. Tijd voor ronde vijf vol beroemdheden tijdens de ‘bekende 

Nederlanders’ ronde. Weet één van uw teamleden Robert ten Brink, Kim Holland of Beau van 

Erven Dorens uit te leggen, zonder hun namen te noemen? Vervolgens gaan we door met 

ronde zes; ‘De Spellingronde’! Kom maar naar voren als team en spel een aantal 

Nederlandse woorden correct. De zevende ronde, een videoronde met grote, grappige of 

indrukwekkende momenten uit de Hollandse historie. Maar weet u hier goed te scoren? Dan 

is de grote finale aangebroken! Mag uw team  draaien aan het rad, wordt de polonaise 

ingezet of is de quizmaster het complete overzicht helemaal kwijt? Tijd voor de ontknoping! 

Eindstand? Een geweldige interactieve spelshow in Enkhuizen! 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/hou-van-holland-spelshow-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2,5 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (bier/wijn/fris), Professionele begeleiding, Spelmaterialen 

Hou van Holland, Interactieve Quiz op groot scherm met stemkastjes, Prijs voor de winnaars 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 31,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 29,50 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 27,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 26,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 24,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/hou-van-holland-spelshow-in-enkhuizen/


Mannen tegen de Vrouwen Quiz Enkhuizen! 

Mannen houden niet van seks! En vrouwen kunnen prima achteruit in parkeren! Een spel dat 

bol staat van de discussies. Welkom, bij de mannen tegen de vrouwen! Tijdens de 

verschillende rondes worden beide seksen getest. Na een korte voorstel ronde beginnen we 

met het eerste onderdeel; de foto dilemma ronde! Om beurten zien de teams op het grote 

videoscherm een stelling over het andere geslacht. Waarvoor kiest de Nederlandse man of 

de Nederlandse vrouw? In de tweede ronde gaan we beide teams testen op hun 

muziekkennis. Wie heeft de grootste algemene muziekkennis? Het team dat het als eerste 

weet mag het zeggen! Ronde drie bestaan uit tegenstellingen waarbij beide geslachten 

kunnen kiezen tussen de mannen of de vrouwen. Dan komen we bij de meest hilarische 

ronde van de Mannen tegen de Vrouwen, want ronde vier is het letterpakkenspel! Om de 

beurt komen vier personen uit beide teams naar voren en trekken een vierkant letterpak aan 

met op iedere zijde een letter. In twee minuten tijd moet het team de juiste vierletter 

woorden creëren op de vragen. Hierbij vooral elkaar niet in de weg lopen natuurlijk… Ronde 

vijf bestaat uit het raden van beroemdheden van het andere geslacht en hierbij mag de 

teamcaptain de personen alleen uitbeelden. Weten jullie Brad Pitt, Jeroen Pauw of Shrek te 

raden? Of denk aan Patty Brard, Amy Winehouse of Doutze Kroes! Verder met de finale 

ronde waarin nog vele punten te verdienen zijn! Na een zenuwslopende strijd tussen beide 

seksen is het einde van deze Quiz Enkhuizen inzicht. De punten worden opgeteld en de 

winnaars worden gehuldigd! Wie wint deze strijd tussen de mannen en de vrouwen?  

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/mannen-vrouwen-personeelsfeest-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2,5 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (bier/wijn/fris), Professionele begeleiding, Spelmaterialen 

Mannen tegen de Vrouwen, Interactieve Quiz op groot scherm met stemkastjes, Prijs voor de 

winnaars 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 31,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 29,50 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 27,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 26,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 24,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/mannen-vrouwen-personeelsfeest-in-enkhuizen/


Ontdek de Mol aan tafel Enkhuizen! 

Wie is er binnen uw gezelschap te vertrouwen? De meest betrouwbare personen zijn stuk 

voor stuk verdacht. Het is niet te voorspellen deze avond, of kunt u dat toch wel? Vandaag 

ben u alleen van uw eigen rol zeker. Tijdens ontdek de mol aan tafel speelt u in verschillende 

teams tegen elkaar. Maar niet alleen de verschillende teams zijn uw vijand. Ook is er in ieder 

team een mol aanwezig die vragen en opdrachten van uw team probeert te laten falen. Bij 

dit spannende interactieve spel in Enkhuizen proberen de teams aan tafel elkaar 

voortdurend af te troeven door middel van list en bedrog. Hoogmoed, afgunst, dubbelspel 

en wantrouwen wisselen elkaar gedurende het spel in rap tempo af. De mol loert iedere 

minuut op zijn kans en u zult heel alert moeten zijn om in de gaten te krijgen wie binnen uw 

team de mol is. U probeert daarom verdachte acties te ontlokken bij uw overige teamleden 

om zodoende de mol te kunnen achterhalen. Maar hoe komt u erachter wie de Mol binnen 

uw team is en belangrijker nog; hoe zet u hem buiten spel? 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/ontdek-de-mol-bedrijfsevent-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2,5 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (bier/wijn/fris), Professionele begeleiding, Spelmaterialen 

ontdek de Mol, Interactieve Quiz op groot scherm met stemkastjes, Prijs voor de winnaars 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 31,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 29,50 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 27,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 26,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 24,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/ontdek-de-mol-bedrijfsevent-in-enkhuizen/


VR Game La Casa Enkhuizen! 

Vandaag stapt u in de virtuele wereld tijdens deze VR Game in Enkhuizen! Gebaseerd op de 

populaire Netflix serie La Casa de Papel gaan u en uw team op jacht om de grootste kraak 

ooit te zetten. Ben jij de perfecte bankrover? Zorgen jullie voor een geniaal plan? En beschikt 

jouw team over de juiste kwaliteiten om de Rijksmunt te beroven van hun euro’s? Een unieke 

game zoals u nooit eerder heeft beleeft! Tijdens deze VR Game gaan u en uw team op jacht 

om grote sommen geld buit te maken. Ieder team beschikt hierbij over een VR Bril en diverse 

attributen die u nodig heeft om de verschillende levels van het spel te doorlopen. Want 

alleen door samenwerking met alle teamleden kunt u de verschillende opdrachten 

volbrengen en de kraak uiteindelijk zetten. Stromen de euro’s binnen of wordt u helaas 

gesnapt door politie, alarmsystemen of beveiligers? Beleef het tijdens de VR Game La Casa! 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/vr-la-casa-de-papel-evenement-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2,5 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (bier/wijn/fris), Professionele begeleiding, Spelmaterialen 

inclusief VR- Bril per Tafel, Interactief VR- Game La Casa de Dinero aan Tafel en Prijs voor de 

winnaars 

 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 31,00 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 29,50 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 28,00 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 26,50 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 25,00 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/vr-la-casa-de-papel-evenement-in-enkhuizen/


Escape Game Deadline Enkhuizen! 

Codes ontcijferen, kluizen ontmantelen en opdrachten uitvoeren! Dat gaat u vandaag doen 

tijdens deze spannende Escape Game ‘Deadline’! Maar lukt het u om binnen de iedere 

ronde gestelde tijd de opdracht te vervullen? Een zenuwslopende game! Dat is deze escape 

game aan tafel! Voor u een grote koffer met cijferslot en centraal op het grote scherm 

enkele aanwijzingen. Weet u deze samen te brengen en het slot te openen? Zo ja neemt u 

een kijkje in de koffer waar vele attributen te voorschijn komen. Een zaklamp, touw van 

verschillende lengtes, een mini-kluisje, een pak kaarten en een IPad! Vanaf nu is het echt 

puzzelen geblazen en proberen u en uw team alles om de verschillende codes te ontrafelen. 

Loop u vast? Dan neemt u de IPad ter hand want wie weet zijn hier aanwijzingen te vinden. 

Ondertussen ziet u de centrale klok aflopen. Begint u de tijdsdruk te voelen of hebben u en 

uw teamleden stalen zenuwen?! Beleef het tijdens deze spannende teamactiviteit bij 

Strandpaviljoen Enkhuizen en ontsnap samen met uw gezelschap van tafel! 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/escape-game-deadline-teamactiviteit-in-

enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2,5 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (bier/wijn/fris), Professionele begeleiding, Spelmaterialen 

Escape Game, Interactieve Escape game op locatie en Prijsje voor de winnaars 

 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 29,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 28,00 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 26,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 25,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 23,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/escape-game-deadline-teamactiviteit-in-enkhuizen/
https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/escape-game-deadline-teamactiviteit-in-enkhuizen/


Casinoavond Enkhuizen! 

Durft u het aan? Waan u vanavond in Las Enkhuizen bij het Strandpaviljoen! De fiches op de 

pokertafel trekken uw aandacht, de roulette draait en de Black jack kaarten worden 

geschud. Onder begeleiding van onze ervaren professionele croupiers speelt u zich 

vanavond rijk!  

Met een zak vol fiches bent u klaar om grof in te zetten aan de drie verschillende casino-

tafels. Vanavond staat voor u de Blackjack tafel, Roulette tafel en Poker tafel klaar. Maar hoe 

werken nu eigenlijk al die verschillende echte casino spellen? Op welk nummer valt bij de 

roulette het balletje het vaakst? En wanneer is het verstandig om te stoppen bij de 

Blackjack? Onder begeleiding van echte professionele croupiers worden u en uw gasten 

tijdens deze casinoavond wegwijs gemaakt in de wereld van casino. De hele avond kunt u 

vrij spelen aan de diverse tafels. Maar weet u de jackpot te winnen, of gaat u bankroet naar 

huis? Beleef een gezellige casinoavond bij het paviljoen tijdens dit bedrijfs- of personeelsfeest 

Enkhuizen! 

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/casino-gambling-night-bedrijfsfeest-in-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 20 personen 

Duur activiteit: 4 uur 

Inclusief: Professionele Croupiers, Casinotafels Blackjack & Roulette (bij 20-30 pers.), 

Casinotafels Blackjack, Roulette, Poker (bij 31-60 pers.) en Prijs voor de winnaars 

 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

20 t/m 30 € 39,50 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 36,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 33,50 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 29,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

  

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/casino-gambling-night-bedrijfsfeest-in-enkhuizen/


Winter Pubquiz Enkhuizen! 

Het is tijd om in de Winterse sferen te komen want vandaag speelt u samen met uw 

gezelschap deze interactieve Winterse Pubquiz Enkhuizen! Tijdens de quiz speelt u diverse 

rondes met vragen, opdrachten, muziek en geluidsfragmenten, waarbij de winter centraal 

staat en u antwoord geeft via echte stemkastjes op het grote scherm! Nadat alle deelnemers 

plaats hebben genomen, worden de teams geformeerd. Hierna gaan we van start met 

ronde 1 de algemene winterse kennis ronde. Op het grote scherm komen diverse vragen 

voorbij en u geeft antwoord met uw eigen stemkastje. Maak een keuze uit de antwoorden A 

t/m D. Hierna gaan we door met ronde 2 de winterse geluidsfragmenten en ronde 3 vol 

heerlijke muziek tijdens Raad de Plaat! Ronde 4 is een sportronde in het teken van winterse 

sportevenementen en ronde 5 zijn humoristische videofragmenten waarbij uw team gaat 

aangegeven wat er volgens u gaat gebeuren zodra het fragment op stop wordt gezet. Door 

met ‘Feel the Beat’ tijdens ronde 6 waarbij bekende winterse nummers te horen zijn en u de 

vragen gaat beantwoorden. Ronde 7 zijn wel hele bekende Kerstmannen die voorbij komen. 

Welke bekende Nederlanders verschuilen zich achter de Kerstman op het grote scherm. 

Weet uw team het? Drukken dan maar! We eindigen met de finale tijdens ronde 8 en gaan 

eruit met een knaller waarbij uw team nog veel punten kan verdienen! Welk team weet de 

meeste punten te behalen en gaat naar huis met titel; Winter Pubquiz Winnaar?  

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/winter-pubquiz-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2,5 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (bier/wijn/fris), Professionele begeleiding, Spelmaterialen 

Winter Pubquiz, Interactieve Quiz op groot scherm met stemkastjes, Prijs voor de winnaars 

 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 31,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 29,50 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 27,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 26,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 24,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/winter-pubquiz-enkhuizen/


 

Grote Popquiz Enkhuizen!  

Welkom bij Grote Muziek Show Enkhuizen! Een gezellige Quiz vol muziek waarbij we terug 

gaan naar de hits van toen tot de muziek van nu. Van plateauzolen op de dansvloer in de 

70’s, de elektronische super sounds uit de jaren 80 en het ‘gabberen’ in de jaren 90! Maar 

ook muziek uit de zero’s komt aan bod en natuurlijk het laatste decennium met vele hits van 

over de hele wereld. Muziek door de jaren heen! Dat is waar het vandaag om gaat. Alle 

deelnemers worden in teams geplaatst en u ieder team ontvangt een stemkastje. Op het 

grote scherm komen muziek en geluidsfragmenten in verschillende rondes voorbij met 

bijbehorende vragen. Met het stemkastje in de hand doet u interactief mee door te kiezen 

tussen de knoppen A tot F. Maakt u de juiste keuzes en weet u het hoogste plekje in de 

scores te bereiken? We spelen totaal 8 verschillende muzikale rondes. Alle rondes zijn anders 

qua inhoud maar hebben allen met muziek te maken waardoor de quiz heel divers is. We 

spelen bijvoorbeeld ‘wie is de artiest’ met daarbij bijbehorende hits, een ronde waarbij de 

foto van een bekende artiest langzaam zichtbaar wordt en u als eerste moet drukken en de 

‘rebus ronde’ waarbij u de titel van een bekende hit gaat achterhalen op het grote scherm. 

Speel samen deze gezellige Popquiz Enkhuizen, leuk voor zowel de jonge als oude generatie!   

Link: https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/de-grote-popquiz-enkhuizen/ 

Mogelijk vanaf: 10 personen 

Duur activiteit: 2,5 uur 

Inclusief: Ontvangst met drankje (bier/wijn/fris), Professionele begeleiding, Spelmaterialen 

Popquiz, Interactieve Quiz op groot scherm met stemkastjes, Prijs voor de winnaars 

 

Prijzen 

AANTAL  PERSONEN PRIJS EXCL.  BTW 

10 t/m 20 € 31,50 p.p. excl. BTW 

21 t/m 30 € 29,50 p.p. excl. BTW 

31 t/m 40 € 27,50 p.p. excl. BTW 

41 t/m 50 € 26,00 p.p. excl. BTW 

51 t/m 60 € 24,50 p.p. excl. BTW 

60 + Prijzen op aanvraag 

 

Uit te breiden met: 

- Start met koffie/thee en gebak 

- Lunch bij Strandpaviljoen 

- Borreluurtje na afloop 

- Barbecue of diner bij Strandpaviljoen 

https://outdoorenkhuizen.nl/activiteit/de-grote-popquiz-enkhuizen/

