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Voor de editie 2018 werd gekozen voor het restaurant Den Oever in Koekelare.
We mogen het zeggen: het is een goede keuze geweest want eten en bediening waren top.

Het feest is al een paar jaar voorzien van enkele kernelementen die ervoor zorgen dat ons jaarlijks feest steeds een
succes is:
Gezellig samenzijn voor de leden – lekker eten en sfeervolle huldigingen waar ieder kampioen of laureaat een
huldiging krijgt die past bij zijn/haar prestatie.
Bij dit verslagje hebben een viertal sfeerbeelden gevoegd. Bovenstaande wordt daarmee onderschreven. Op de site
vind je een negentigtal foto’s terug. Iedere aanwezige zal zichzelf terugvinden. Klik HIER
Feest 2018 was geslaagd. Na dergelijk feest schrijft iedereen bij bekendmaking van de datum de volgende editie
onmiddellijk in zijn agenda.

Heb je vorig jaar tot je grote spijt onze quiz moeten missen? Geen nood. Een nieuwe is in de maak en
de deelnemers van vorig jaar kunnen bevestigen dat het een leuke avond was.
De formule blijft dezelfde: 8 thema-ronden, 10 vragen per ronde en tussen de vierde en vijfde ronde
stoppen we natuurlijk even om de (bijna) oververhitting in de hersenpan te blussen met een drankje.
Wanneer: Vrijdag 14 december 2018
Hoe laat: De deuren gaan open om 19.00u. De quiz start om 20.00u.
Waar: Ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje, Kasteelstraat 22 8400 Oostende
Voor wie: Alle quizfreaks maar ook alle sympathisanten
Ploegen: Alleen deelnemen kan maar met een maximum van 4 personen heb je toch iets meer kennis bij
elkaar.
Waarom: Om er een gezellige avond van te maken (er is toch niet veel op de tv op vrijdagavond).
Wat als…: je wint! Dan krijg je een prijs maar je verdient vooral eeuwige roem.
Kostprijs: Gratis
Inschrijven: Kan je doen door te mailen naar Hans.Lamoot@gmail.com. De avond zelf kan ook maar je
plaats is dan niet gegarandeerd. Zoek alvast een leuke teamnaam!

