
Hallo Dorpsgenoten,

U heeft het natuurlijk allemaal al in uw agenda staan de
1e vrijdag van maart, en dit jaar  is dat op …......jawel

1 maart 2019, dan is er voor de 32e keer de dorpsquiz van
onze drie dorpen!!

U kunt zich opgeven:  tussen 15 februari tot en met 25 februari
met een ploegje van 5 personen, maar natuurlijk kan het ook individueel en dan
zorgen wij ervoor dat u  in een ploeg die nog geen 5 personen bij elkaar heeft 
wordt ingedeeld, of zoals gebruikelijk alle individuelen met elkaar samen een 
ploeg van 5 gaan vormen. 
Ook bij iedereen al haast wel bekend, onze jongeren vanaf de middelbare 
school zijn óók deze avond weer van harte welkom.

Er zullen ook dit jaar, na de massale opgave van vorig jaar, weer meer mensen 
toegelaten worden dan er in de grote zaal kunnen, dat houdt echter wel in als u 
bij diegenen hoort die zich het laatste hebben opgegeven u naar de “Lendezaal” 
wordt verwezen. Dus aan een ieder: “Geef u wel zo snel mogelijk op, want er 
kunnen maar 28 ploegen in de grote zaal”. Zou u het bij voorbaat wel prettig 
vinden om in de kleine zaal te zitten, want dit is rustiger, is dat ook mogelijk als 
u dit bij de opgave dan even aangeeft.

De kosten zijn: € 10,00 per tafel. ( in de pauze wordt dit opgehaald) .

U kunt zich weer opgeven bij Trix Meyners op tel: 0561-612461 
of via e-mail: trixmeyners@gmail.com

Ook nieuwe inwoners zijn van harte welkom om zich voor deze avond aan te 
melden, want dit is een hele leuke, gezellige  manier om uw mede dorps- 
bewoners te leren kennen.

Mocht u  na opgave toch verhinderd zijn, laat dat dan ook even weten, 
vóór 1 maart 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Quizcommissie Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde.
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