Fiche 5

QUIZAVOND
Inhoud
Vele mensen quizzen graag. Op quizavonden is het ook altijd gezellig. Daarom stelden wij een
quiz rond de liefde samen. We leggen op deze avond vooral de nadruk op gemeenschapsvorming, ontmoeting en verbondenheid. Je kan de avond beginnen of eindigen met het
gebedsmoment dat we in fiche 10 voorstellen.
Doelstellingen
•
•
•

De deelnemers beleven op uitnodiging van de parochiegemeenschap een gezellige en
hartverwarmende avond.
De deelnemers krijgen de gelegenheid om tussendoor stil te staan bij wat de liefde voor
hen betekent.
De deelnemers voelen door deze avond/namiddag een sfeer van gemeenschap en
verbondenheid in de plaatselijke parochiegemeenschap.

Programma
Vooraf

affiche en uitnodiging maken + inschrijvingen bijhouden
quiz definitief op punt stellen (powerpoint-presentatie)
praktische omkadering regelen

10 min
welkom
90 à 120 min quiz
10 min
gebedsmoment
Verloop en aanpak
1.

Affiche en uitnodiging maken + inschrijvingen bijhouden
Ruim op voorhand maak je een affiche en/of een uitnodiging en begin je reclame te
maken voor dit initiatief. Iemand moet zorgen dat er een inschrijvingslijst wordt
bijgehouden en dat de praktische zaken worden geregeld.

2.

Quiz definitief op punt stellen
We hebben een quiz samengesteld met 5 rondes en 1 tussenronde.
Hieronder kun je de structuur van de quiz vinden:
1. Welkom
2. Een naam kiezen voor de groep

3. Een joker kiezen
4. Afspraken maken vooraleer de quiz begint
5. Voorstellen tussenronde: plooien van hartjes
De deelnemers krijgen de opdracht om tussendoor hartjes te plooien. Daarvoor krijgen
ze origamipapier en een stappenplan. Hoe meer hartjes, hoe meer punten!
6. Ronde 1: Bk’s of bekende koppels
De deelnemers krijgen één deel van een koppel te zien. Ze worden gevraagd om de
naam van het ‘ontbrekende deel’ te noteren. Bv.: ze zien Nicole en moeten Hugo
vinden.
7. Ronde 2: Kunnen jullie aanvullen?
De deelnemers krijgen de huwelijksbelofte te zien. Het is de bedoeling dat ze de 10
weggelaten woorden vinden.
8. Ronde 3: Love is in the air!
De deelnemers zullen 10 liedjes horen waarin de liefde uitgezongen wordt. Welke is de
titel van het lied en wie voert het uit?
9. Ronde 4: Liefde is…
Er worden 10 “Liefde is-jes” geprojecteerd. Het cruciale zinnetje is weggelaten. Die
zinnetjes krijgen de deelnemers op hun antwoordblad. Het is de bedoeling om die
zinnen in de juiste volgorde te plaatsen.
10. Ronde 5: Dat weet je toch?!
Tien kennisvragen over de liefde, dit is wat ronde 5 inhoudt.
11. Indienen van de geplooide hartjes
12. Pauze
13. Prijsuitreiking
We bieden jullie een volledig uitgewerkte powerpointpresentatie aan, waarin alle
vragen voor de quiz zijn opgenomen. We maakten ook een worddocument aan met
alle documenten (jokerkeuze, stappenplan hartjes vouwen, antwoorden en
antwoordbladen) die je nodig hebt.
Deze twee documenten zijn te verkrijgen via severine.verhulst@bisdombrugge.be:
-ppt-presentatie: 14.02
-worddocument: ANTWOORDEN

Het is noodzakelijk om de presentatie en de documenten goed door te nemen.
Misschien willen jullie er zelf één of meerdere rondes aan toevoegen. Denken jullie er
ook aan om de nodige kopieën te nemen?
3.

Praktische omkadering regelen
Dit kan een checklist zijn:
Wie wordt de presentator van de quiz?
Wie zal in de jury zetelen?
Wie kan eventueel een exceldocument aanmaken om de punten te tellen?
Wie houdt de inschrijvingen bij?
Welke zaal heb je ter beschikking?
Heb je voldoende tafels en stoelen ter beschikking?
Wie zorgt voor de drankjes (en eventueel de hapjes)?
Wie zorgt voor kladpapier?
Wie zorgt voor balpennen?
Wie zorgt voor een beamer?
Lukt de ppt-presentatie op de computer?
Heb je boxen om het geluid te versterken?
Wie zorgt voor origami-papier?
…

4.

Quiz
Laat de quizavond in een gemoedelijke sfeer plaatsvinden. Als leidraad gebruik je de
vooraf geteste powerpointvoorstelling. Als verantwoordelijke van de parochie heet je
alle deelnemers van harte welkom. Je kan zorgen voor een prijs voor de winnaars van
de quiz, dat maakt het altijd leuk.

5.

Gebedsmoment
Als je dan niet begonnen bent met een gebedsmoment, dan kan je de avond er
misschien mee eindigen. Een gebedsmoment staat uitgeschreven in fiche 10.

