September 2009

zaterdag 17 oktober 2009
Het Mollenhof
Lichtaartsesteenweg 1 Poederlee
20.00 uur
De Davidsfondsafdelingen van Lille, Vorselaar, Herentals en Oevel organiseren samen voor de
3de keer “Vlaanderen quizt”. Deze keer vindt de quiz plaats in zaal het Mollenhof in Poederlee.
'Vlaanderen quizt!' is een plezante manier om kennis te maken met onze cultuur en
geschiedenis. Herontdek je roots aan de hand van vragen over cultuur, geschiedenis, sport
maar ook alledaagse feiten en weetjes.
Iedereen wint al zeker een prijs, want alle deelnemers van 'Vlaanderen quizt!' ontvangen de
Roetskalender 2010 (handelswaarde € 10,95). De beste drie plaatselijke ploegen ontvangen
daarbovenop nog andere mooie prijzen en verder zijn er ook nog boekenpakketten. En de
winnaar van de quiz mag naar de nationale finale in Brussel (Concert Noble) op zaterdagavond
21 november.
De winnaar van de vorige edities in onze regio, de Maxisten, won vorig jaar ook de nationale
finale in Brussel, een puike prestatie !!!l
Zoals bij de twee vorige edities is Isi Bogaerts onze gedegen presentator van dienst.
Deelnemen kan in ploegen van maximum vier personen. Wij hebben plaats voor 30 ploegen.
Per ploeg betaal je € 20 (€ 16 voor een ploeg met minstens één Davidsfonds- of Knack Clublid)
Hoe inschrijven ? Je doopt je ploeg met een originele naam en gebruikt een van de volgende
mogelijkheden :

•
•
•
•

Surf naar www.vlaanderenquizt.be en schrijf je online in.
Of schrijf het juiste bedrag over op KBC-rekeningnummer 431-0664161-69.
Vermeld in de mededeling zeker je ploegnaam en je quizplaats
Je kan ook telefonisch inschrijven op 016-310.600 (tijdens kantooruren).
Je meldt je aan met de naam van je ploeg bij een van volgende
bestuursleden ; je krijgt van ons dan de deelnemerskaarten of we leggen ze
klaar aan de ingang.
Jeannine Beutels
014/215570 adv.beutels@scarlet.be
Jef Haest
014/512582 jefhaest@hotmail.com
Peter Pauwels
0475/384762 pauwels.peterj@skynet.be

Inschrijven kan tot en met 11 oktober. Op de avond zelf kan je geen kaarten meer kopen.
En daarna?
Je ontvangt uiterlijk op 15 oktober je deelnemerskaarten op de naam en het adres van je
inschrijving of overschrijving. Breng de kaarten zeker mee op 17 oktober, want je hebt ze nodig
om mee te kunnen quizzen.
Hartelijk welkom!

Nog meer info op : www.vlaanderenquizt.be
Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. 413-2091331-68

