DEKKER’S PUBQUIZ GAAT VAN START!
Op 23 februari 2018 starten wij met de allereerste ‘Dekker’s PubQuiz’, dé quizavond in
Zoetermeer en omstreken. Een sfeervolle avond waarin je het samen met familie, vrienden
en/of collega’s opneemt tegen andere teams en jij en je team samen streven naar het
vergaren van al jullie kennis voor het winnen van de welbekende ‘prachtige’ prijzen! De taak
aan jou dus om het gezelligste en meest fanatieke team samen te stellen. Met wie ga jij de
strijd aan tijdens Dekker’s PubQuiz?
WAT STAAT JOU EN JE TEAM TIJDENS DEKKER’S PUBQUIZ TE WACHTEN?
Dekker’s PubQuiz staat garant voor een paar uur fanatisme, enthousiasme en natuurlijk
gezelligheid voor écht iedereen die niet vies is van (quiz) spelletjes. Onze praatjesmaker
oftewel de quizmaster spant de avond aan elkaar en tackelt jullie met 8 verschillende
vragenrondes, met elk 10 vragen. Jij en je team kunnen er alvast op rekenen dat er
verschillende zintuigen ingezet moeten worden om als winnaar uit de bus te komen!
Bovendien zijn er tussen de rondes door ‘lekkere’ prijzen te winnen door middel van een
aantal ‘waar/niet waar’ bonusrondes. Het team dat uiteindelijk na 8 rondes de meeste
punten heeft verzameld, mag zichzelf tot winnaar kronen en de hoofdprijs in ontvangst
nemen. Desalniettemin mogen de andere teams uit de top 3 ook een mooie prijs in
ontvangst nemen. Naast de prijzen zorgen wij ook voor versnaperingen als de ‘niet te missen’
bitterballen en borrelnootjes. Verder is de bar, tussen alle gemixte spanningen en emoties,
gedurende de gehele pubquiz en de ingelaste hersen ‘breaks’ tot jullie beschikking voor een
verfrissend drankje. En o ja, het gebruik van een telefoon tijdens de pubquiz… wij vertrouwen
erop dat jullie daar te goed voor zijn en dienen daarom vooraf ingeleverd te worden.
ALGEMENE INFORMATIE
Per team: 4 tot 6 deelnemers
Deelname: € 4,00 per persoon
Leeftijd: 18+
Zaal open: 19:30 uur
Aanvang pubquiz: 20:15 uur
INSCHRIJVEN
Inschrijven doe je vóór 22 februari 2018 door te mailen naar mariska@dekkerzoetermeer.nl,
met daarbij een 1) vermelding van jullie geweldige teamnaam 2) het aantal teamleden en
3) een bereikbaar telefoonnummer. Ga ervoor, stel jouw topteam samen, maar wacht niet te
lang, want er is maar plek voor 15 teams!
LOCATIE
Dekker Zoetermeer
Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer
info@dekkerzoetermeer.nl
079- 3684242
Ingang: Party-ingang (bij aankomst parkeerplaats aan je linkerhand)
SOCIAL MEDIA
Blijf op de hoogte van alles rondom Dekker’s Pubquiz via het bijbehorende Facebookevenementenpagina en laat je tegenstanders alvast weten waar ze mee te maken krijgen:
https://www.facebook.com/events/188304518587400/

