QUIZ!
Beste badmintonvrienden en sympathisanten,
Stel, ik lees de krant. Stel, ik kijk het nieuws. Stel, ik denk dat ik meer weet dan al de rest. Dan ben jij de
geschikte kandidaat om een ploegje samen te stellen zodat je dat alles kan bewijzen! Het is immers weeral
kwistijd bij OLVE. Ook dit jaar organiseren we een kwis waarbij niet alleen kennis, maar ook denkvermogen,
sociale omgang en plezier maken vereist is! We hopen jullie dan ook allemaal te mogen zien op deze topavond.
Zoals u weet proberen we met deze OLVE quiz wat extra middelen te genereren voor onze uitgebreide
jeugdwerking. We hopen dat jullie allemaal kunnen meespelen. Iedereen is dan ook welkom: OLVE-leden,
maar ook niet OLVE-leden. Je kunt je ploeg samenstellen volgens tactiek, leeftijd of familiebanden. Jullie
aanwezigheid wordt ook dit jaar zeer geapprecieerd en samen maken we er opnieuw een gezellige avond van.
We proberen er een echt leuke quiz van te maken met veel variatie en een gezonde portie leut.

Wanneer?
Zaterdag 1 december 2018.
Waar?
De refter van de Andreas Vesalius-school, gemeenteplein 3 in Edegem.
Hoe laat?
Jullie zijn welkom vanaf 19.30u en we starten STIPT om 20.00u.
Drank (alcoholisch of niet) en kleine (warme en/of koude) hapjes zullen voorzien zijn.
Aantal deelnemers?
Een ploeg mag bestaan uit minimum 4 en maximaal 6 deelnemers.
Kostprijs?
Volwassenen:
Jongeren (-18):
Betaling ter plaatse.

5 EUR/pp
3 EUR/pp

Hoe inschrijven?
Geef onderstaande strook af aan uw speeldagverantwoordelijke of mail ALLE onderstaande info naar
kwis@olvebadminton.be. Doe dit wel vóór vrijdag 23 november 2018. Uw inschrijving is pas definitief
wanneer u een bevestiging per e-mail hebt ontvangen.
Stel ik heb geen ploegje of we zijn met te weinig?
Vul hieronder dan nog extra bij in dat je graag wilt meedoen, of dat de ploeg een kwisser wilt adopteren.
Wij proberen dan iedereen in een ploeg te krijgen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLOEGNAAM: …………………………….………………………………
CONTACTPERSOON & E-MAIL: ………………………………………………………………………………………
NAMEN DEELNEMERS:

NAAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ja ik wil graag meedoen maar heb geen ploegje / wij adopteren *
*zet een x-je

*

Een “X” zetten is voldoende.

Volwassene*

Jeugd

