
U I T N O D I G I N G

Beste mensen 
 
Op Vrijdag 3 november 2017 wordt een Pubquiz georganiseerd met medewerking van de 
bekende Quiz Brothers uit Kwintsheul.
 
Waar? In de kantine van sportvereniging Klein Maar Dapper (KMD),  
 Heulweg 32a,  2291 BZ Wateringen.
 
Hoe?  Stel met familie en/of vrienden een team samen (4-6 personen),  
 verzin een leuke naam voor je team en geef je vóór 20 oktober op 
 via secretariaat@evademaya.nl. 
 Wil je alleen komen, ook prima, dan zorgen wij voor een plekje in een team.
 Wees er snel bij, want we kunnen maximaal 200 deelnemers plaatsen!
 
Waarom? Om een leuke avond te hebben met je team, met een beetje competitie  
 met andere teams en omdat de opbrengst ten goede komt aan het  
 Eva Demaya Centrum in Malawi.
 
Hoe laat? Inloop vanaf 19.45 uur, start pubquiz ca. 20.20 uur. Einde ca. 24.00 uur.
 
Entree? €10,- per persoon. Contant te voldoen bij aankomst aan de zaal  
 of vooraf overmaken op bankrekening NL90 RABO 0142 236 519  
 onder vermelding van ’Pubquiz’ en uw naam en/of teamnaam.
 
Inschrijven?  Zie tweede pagina van deze uitnodiging.
 
 
Wat is een pubquiz?
De pubquiz is een populair spel waarbij verschillende teams met elkaar strijden om de 
meeste punten door te antwoorden op vragen uit een breed scala aan onderwerpen,  
zoals algemene kennis, sport, muziek, bekendheden en televisie. De vragen worden  
gesteld via (grappige) quizvragen, geluidsfragmenten en afbeeldingen.
Plezier, gezelligheid en vooral hilariteit staan in de Pubquiz voorop, al mag er ook een 
vleugje rivaliteit bij. De pubquiz is zo samengesteld dat deze geschikt is voor iedereen.
Met je team strijd je om de ’eeuwige roem’ en een leuke verrassing!
 

Met vriendelijke groet,
de organisatoren

Eva Demaya Stichting 

Heulweg 103, 2295 KD Kwintsheul 

Telefoon 06-474 606 00

www.evademaya.nl 

E-mail secretariaat@evademaya.nl  

IBAN NL90 RABO 0142 236 519 

ANBI 8070.01.739 

KvK 2717.26.97
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I N S C H R I J F F O R M U L I E R

Eva Demaya Stichting 

Heulweg 103, 2295 KD Kwintsheul 

Telefoon 06-474 606 00

www.evademaya.nl 

E-mail secretariaat@evademaya.nl  

IBAN NL90 RABO 0142 236 519 

ANBI 8070.01.739 

KvK 2717.26.97

J A ik/wij doe(n) mee met de Pubquiz op 3 november 2017
 

Naam van het team

Naam van de teamcaptain  

Telefoonnummer

E-mailadres

Deelnemers in het team
 
 
 

Graag aanmelden vóór 20 oktober: 
• Print het formulier en vul het in. Scan het ingevulde formulier en stuur het  
  per e-mail naar secretariaat@evademaya.nl.
• Of maak een e-mailbericht waarin bovenstaande gegevens vermeld staan en  
  stuur dat naar secretariaat@evademaya.nl.
• U kunt de inschrijving ook persoonlijk doorgeven aan één van de organisatoren: 
  Henk Jongerius (06-537 314 20) of Anja Duijndam (06-159 408 77).
 
Ook voor eventuele vragen kunt u bovengenoemde nummers bellen.
 
Tot ziens!
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