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Pubquiz – 29 november 
Nederland is spelletjesland nummer 1, en wat is er ook 

leuker dan gezellig met vrienden of teamgenoten een 

quiz te spelen op ’t Hoog. Op vrijdag 29 november 

wordt er op ’t Hoog een pubquiz georganiseerd door 

de Quizwereld. De quizmaster test, met behulp van 

een groot beamerscherm, de deelnemers op hun 

kennis. Door de jaren heen heeft de Quizwereld 

vele verschillende verenigingen aan gedaan om 

voetbalvragen te stellen waar menig voetbalkenner 

zich al op heeft stukgebeten. 

Deelnemers aan de pubquiz zijn alle senioren en 

junioren met A –of B – leeftijd, ook niet actieve leden 

mogen deelnemen aan de quiz. Er zullen vier rondes 

georganiseerd worden, een voetbal – ronde, een sport 

– ronde en een algemene – ronde. Na deze drie rondes 

zal er een finale ronde plaats vinden. Er zijn vele leuke 

prijzen te winnen!

Op vrijdag 29 november kunnen deelnemers zich 

vanaf 19:00 inschrijven voor de quiz, per duo is het 

inschrijfgeld €5,-. Vanaf ongeveer 19.30 zal de pubquiz 

van start gaan en om 22.00 uur zal de prijsuitreiking 

plaats vinden. In de pauzes van de quiz zal er een 

verloting plaats vinden.

De rode muntjes van het Oktoberfest zijn nog geldig.

Zie ook www.quizwereld.nl

Jutteravond – 19 december 
Zoals ieder jaar is op donderdag voor kerst de laatste 

training om de eerste seizoenshelft af te sluiten en de 

feestperiode in te luiden. De training begint om 19:00.

Om deze avond extra glans te geven wordt er zoals 

voorgaande jaren een darttoernooi georganiseerd 

waarin leuke prijzen te winnen zijn. Vrijwilligers om 

te helpen met opbouwen en afbreken zijn van harte 

welkom en kunnen zich aanmelden bij Arjan Versluis.

Mededeling: Inzameling spellen 
Om de regenachtige zaterdagen goed door te 

komen en om de kinderen die meekomen met de 

ouders om een wedstrijd van ons vlaggenschip (of 

overige elftallen) te supporten worden er spellen 

ingezameld die vrij beschikbaar zullen zijn op 

zaterdag. 

De spellen kunnen ingeleverd worden achter de 

bar bij het kantine personeel.

Jeugdsportdag – 28 december 

Meer informatie volgt later maar zet de datum alvast 

in de agenda voor een leuke dag. Als er ouders zijn 

die willen helpen kunnen ze dat kenbaar maken 

bij de activiteitencommissie via de onderstaande 

contactgegevens.

Contactgegevens:
Email: info@svmeerkerk.nl

T.a.v. activiteitencommissie

Suggesties en voorstellen zijn van harte welkom.


