
SAF OP DRIE WIJZEN 

Maar de quiz blijft 

 

 De Sint-Annekesfeesten hebben dit jaar gekozen voor het thema SAF op drie wijzen.  

  Er zijn heel veel activiteiten die op drie manieren kunnen worden voorgesteld en uitgevoerd  

  en de quiz zal daarop geen uitzondering zijn. U weet daarmee waar U zich aan kan  

    verwachten op zaterdagavond 6 oktober. Of misschien toch niet? 

 Eén wijze of manier blijft in ieder geval onveranderd. De quiz zal opnieuw ludiek zijn, 

              plezierig, gezellig en toegankelijk voor iedereen. Natuurlijk worden er vragen 

gesteld, maar er zijn ook tussenreeksen en praktische proeven. Soms testen wij gewoon parate 

kennis, soms komt het vooral aan op luisteren of kijken. Mensen met een uitzonderlijk IQ of 

beroepsquizzers zijn niet automatisch bevoordeeld. 

 We verwachten natuurlijk weer de oude getrouwen, de ploegen die al jaren van de 

partij zijn. Maar ieder jaar zijn er ook nieuwe ploegen en daar zijn wij heel blij mee. De 

afspraken blijven grotendeels dezelfde. U kan deelnemen met een ploeg van maximum 10 

personen. Vooraf inschrijven is verplicht en kan alleen door de strook onderaan dit formulier 

in te vullen en te bezorgen bij Fred Van de Velde, August Van Cauwelaertlaan 21. Dit moet 

gebeuren ten laatste op 28 september. 

 We vragen dit jaar een kleine bijdrage van €3 per persoon, te betalen de avond zelf. 

Tijdens de quiz is er een royaal en gevarieerd aanbod aan koude en warme dranken, hapjes en 

versnaperingen, aan democratische prijzen. Vriendelijke mensen zorgen voor de bediening en 

lieftallige hostessen zullen alle formulieren tijdig uitdelen. Aan de jurytafel zitten zoals ieder 

jaar … drie wijzen! 

 De ludieke quiz start om 20u op zaterdag 6 oktober in ’t Kursaal (vroeger bekend als 

de zaal van SAC). En nu snel inschrijven! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De ploeg (naam) ………………………………………………………………………………... 

 

schrijft zich in voor de ludieke quiz op zaterdag 6 oktober 2018 met volgende personen: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Naam  en adres van de contactpersoon: ……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….  


