Elke tweede woensdag van de maand is De Stad vanaf 20.30 uur het
strijdtoneel van de 'Stadse' PubQuiz. Ga jij met je team naar huis
met de eer en de prijs?...Een lunch voor 2 personen? Of
bittergarnituur voor 4 personen? Of...
PubQuiz?
Een ouderwets avondje 'quizen' in De Stad in combinatie met een
groep gezellige mensen, een lekker drankje, borrelhapjes en veel
lol. Aan het einde van elke quizavond is er een winnend team dat
met de eer en een prijs naar huis gaat.
Je kunt de quiz vergelijken met Triviant. Tijdens de quizavond
worden vier ronden gespeeld met tien vragen over uiteenlopende
onderwerpen (Sport, actualiteit, muziek, algemene kennis enz.).
Uiteraard zullen vragen over Venray niet ontbreken!
Trommel de slimmeriken bij elkaar, maak een team (met 2 personen
heb je ook al een team toch?), kom de tweede woensdag van de maand
naar De Stad en quizzen maar. Het gaat om de gezelligheid!
Een team hoeft niet altijd te bestaan uit dezelfde personen en je
kunt als team eenmalig meedoen, maar ook elke maand aanschuiven
voor de quiz. Heb je even geen team bij elkaar en wil je toch
quizzen? Geen probleem, wij regelen dat je in een enthousiast team
komt.
Wanneer? _
De pubquiz is elke

tweede woensdag van de maand.

Hoe laat?
De pubquiz begint om 20.30 uur en duurt tot 22.30 uur / 23.00 uur.
Hoe kun je meedoen?
Iedereen kan en mag meedoen. Vorm een team, bedenk een naam en meld
je rond 20.15 uur bij Saskia of Wilbert in De Stad. Als je alleen
komt sluit je gewoon gezellig aan bij een van de teams die nog een
plekje hebben.
En verder?
Geen inschrijfgeld, geen kosten, geen verplichtingen. Als je
helemaal zeker wilt zijn dat je mee kunt doen, stuur dan een email
naar info@destadvenray.nl , dan reserveren wij een plaats voor je.

