CSI - BUFFET - DENKEN, DOEN
& DURVEN QUIZ

Minimaal aantal personen: 15
Tijdsduur: 7 uur en 45 minuten
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
Vannacht is Claire Houtsma op haar huwelijksnacht vermoord in Den Bosch! Wat een sprookje had moeten
worden is geëindigd in een nachtmerrie… Nadat je zoveel gespeurd hebt krijg je uiteraard honger. Een
uitgebreid buffet staat voor je klaar! Als je weer genoeg kracht heeft gekregen ga je denken, doen en durven in
onze gave quiz!

15.00 – 17.30 CSI Den Bosch
Je gaat de stad in om zoveel mogelijk aanwijzingen te verdienen door middel van opdrachten, vragen en veel
speurwerk.
Ook tref je twee maal de rechercheur op een geheime locatie in de stad, hier kun je extra aanwijzingen
verdienen. Ben je de eerste detective die deze vreselijke moord gaat oplossen?!

17.30 – 18.00 Moordonderzoek en prijsuitreiking incl. consumptie
Na het speurwerk in de stad, heb je samen met de andere detectives een afspraak op het politiebureau met de
rechercheur……..hier gaat het speurwerk verder……….
Je gaat het speurwerk gezamenlijk afronden!!!!
Zorg ervoor dat je genoeg bewijsstukken hebt om de verdachte achter de tralies te krijgen!

18.30 – 20.30 Buffet Hollands
Na het moordonderzoek staat er een heerlijk Buffet Hollands voor je klaar. Genieten maar!
Dit buffet bestaat uit soep en verschillende koude en warme gerechten.
Tegen een kleine meerprijs is het ook mogelijk om te kiezen voor het Buffet Italiaans of het Buffet de Luxe.
In de wintermaanden kun je het Buffet Hollands ook vervangen voor het Stamppotbuffet.

20.30 – 22.00 Denken, Doen & Durven quiz
Denken
Test je kennis aan de hand van onze vragenrondes. Laat je hersens kraken en probeer vele ‘o ja’ momenten te
voorkomen. De vragenrondes bestaan uit verschillende categorieën. Je kunt daarbij denken aan muziek,
geschiedenis, sport, landen & geografie, televisie en cryptische omschrijvingen.

Doen
Mochten weetjes niet aan jou besteed zijn, maar ben je een echte ‘doener’ dan liggen alle kansen open om de
quiz te winnen. Na elke vragenronde wordt er namelijk een behendigheid uitgevoerd. Met deze opdrachten kun
je dubbele punten verdienen. Het team met de winnende totaalscore wint uiteindelijk de quiz!

Durven
Bij de doe-opdrachten is ook een beetje durf nodig! Waarvoor je dit nodig hebt houden we nog even geheim,
maar het belooft hilarisch te worden. Daarnaast vragen wij ons af of je een gokje durft te wagen bij de
eindronde!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Alle CSI benodigdheden
Onderzoeksmateriaal
Bewijsmateriaal
Fotocamera
Flesje drinken voor onderweg
Prijsuitreiking met de rechercheur incl. een consumptie
Koud/ warm keuze buffet
Begeleiding van een enthousiaste quizmaster
Alle materialen en benodigdheden
Hoofdprijs voor het winnende team

BIJZONDERHEDEN
Nu met échte quizknoppen, waardoor de strijd nog spannender wordt!

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 66,18

€ 76,75

8

20 - 49 personen

€ 64,53

€ 74,75

8

vanaf 50 personen

€ 62,87

€ 72,75

8

